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MiFID II product governance – Solely for the purposes of the manufacturer's product approval
process, the target market assessment in respect of the Notes, taking into account the five categories
referred to in item 18 of the Guidelines published by ESMA on 5 February 2018 as well as the
determination of the appropriate distribution channel, has been made and is available on the following
website: https://regulatory.sgmarkets.com/#/mifid2/emt (the “Target Market”). Any person
subsequently offering, selling or recommending the Notes (a distributor) should take into
consideration the Target Market assessment and the suggested distribution strategy for the product;
however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market
assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the Target Market assessment) and
determining appropriate distribution channels.

Dated 03/10/2019

SG Issuer
Legal entity identifier (LEI): 549300QNMDBVTHX8H127
Issue of HUF 500 100 000 Notes due 08/11/2023
Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale
under the
Debt Instruments Issuance Programme

PART A – CONTRACTUAL TERMS

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth under
the heading "Terms and Conditions of the English Law Notes" in the Base Prospectus dated 14 June 2019,
which constitutes a base prospectus for the purposes of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) as
amended or superseded (the Prospectus Directive). This document constitutes the Final Terms of the Notes
described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and Article 8.4 of the Luxembourg
act dated 10 July 2005 on prospectuses for securities, as amended, and must be read in conjunction with the
Base Prospectus and the supplement(s) to such Base Prospectus dated 19 August 2019 and any supplement
published prior to the Issue Date (as defined below) (the Supplement(s)); provided, however, that to the
extent such Supplement (i) is published after these Final Terms have been signed or issued and (ii) provides
for any change to the Conditions as set out under the heading “Terms and Conditions of the English Law
Notes”, such change shall have no effect with respect to the Conditions of the Notes to which these Final
Terms relate. Full information on the Issuer, the Guarantor and the offer of the Notes is only available on the
basis of the combination of these Final Terms, the Base Prospectus and any Supplement(s). Prior to
acquiring an Interest in the Notes described herein, prospective investors should read and understand the
information provided in these Final Terms, the Base Prospectus and any Supplement(s) and be aware of the
restrictions applicable to the offer and sale of such Notes in the United States or to, or for the account or
benefit of, persons that are not Permitted Transferees. A summary of the issue of the Notes (which comprises
the summary in the Base Prospectus as amended to reflect the provisions of these Final Terms) is annexed to
these Final Terms. Copies of the Base Prospectus, any Supplement(s) and these Final Terms are available
for inspection from the head office of the Issuer, the Guarantor, the specified offices of the Paying Agents and,
in the case of Notes admitted to trading on the Regulated Market or on Euro MTF of the Luxembourg Stock
Exchange, on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) and, in the case of Notes
offered to the public or admitted to trading on a Regulated Market in the European Economic Area; on the
website of the Issuer (http://prospectus.socgen.com).

1.

(i)

Series Number:

178365EN/19.11

(ii)

Tranche Number:

1

(iii)

Date on which the Notes
become fungible:

Not Applicable

2.

Specified Currency:

HUF

3.

Aggregate Nominal Amount:
(i)

- Tranche:

HUF 500 100 000
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(ii)

- Series:

HUF 500 100 000

4.

Issue Price:

100% of the Aggregate Nominal Amount

5.

Specified Denomination(s):

HUF 300 000

(i)

Issue Date:
(DD/MM/YYYY)

08/11/2019

(ii)

Interest Commencement Date:

Issue Date

7.

Maturity Date:
(DD/MM/YYYY)

08/11/2023

8.

Governing law:

English law

(i)

Status of the Notes:

Unsecured

(ii)

Date of corporate authorisation
obtained for the issuance of
Notes:

Not Applicable

(iii)

Type of Structured Notes:

Share Linked Notes

6.

9.

The provisions of the following Additional Terms and
Conditions apply:
Additional Terms and Conditions for Share Linked Notes and
Depositary Receipts Linked Notes
(iv)

Reference of the Product

3.3.3 with Option 1 applicable as described in the Additional
Terms and Conditions relating to Formulae

10.

Interest Basis:

See section “PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF
ANY) PAYABLE” below.

11.

Redemption/Payment Basis:

See section “PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION”
below.

12.

Issuer’s/Noteholders’
redemption option:

See section “PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION”
below.

PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE
13.

Fixed Rate Note Provisions:

Not Applicable

14.

Floating Rate Note Provisions:

Not Applicable

15.

Structured Interest Note
Provisions:

Applicable as per Condition 3.3 of the General Terms and
Conditions

Structured Interest Amount(s)

Unless previously redeemed, on each Interest Payment
Date(i) (i from 1 to 8), the Issuer shall pay to the Noteholders,
for each Note, an amount determined by the Calculation
Agent as follows:

(i)

Scenario 1:
If on Valuation Date(i), Performance(i) is higher than or equal
to -30%, then:
Structured Interest Amount(i) = Max(0; Specified
Denomination x (i x 3.79%) - SumCouponsPaid(i-1))
Scenario 2:
If on Valuation Date(i), Performance(i) is lower than -30%,
then:
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Structured Interest Amount(i) = 0 (zero)
Definitions relating to the Structured Interest Amount are set
out in paragraph 27(ii) ”Definitions relating to the Product”
(ii)

Specified Period(s)/Interest
Payment Date(s):
(DD/MM/YYYY)

Interest Payment Date(i) (i from 1 to 8): 08/05/2020;
09/11/2020;
10/05/2021;
08/11/2021;
09/05/2022;
08/11/2022; 08/05/2023; 08/11/2023

(iii)

Business Day
Convention:

Following Business Day Convention (adjusted)

(iv)

Day Count Fraction:

Not Applicable

(v)

Business Centre(s):

Not Applicable

16.

Zero Coupon Note Provisions:

Not Applicable

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION
17.

Redemption at the option of the Not Applicable
Issuer:

18.

Redemption at the option of the Not Applicable
Noteholders:

19.

Automatic Early Redemption:

Applicable as per Condition 5.10 of the General Terms and
Conditions

Automatic Early Redemption
Amount(s):

Unless previously redeemed, if an Automatic Early
Redemption Event has occurred, then the Issuer shall
redeem early the Notes on Automatic Early Redemption
Date(i) (i from 2 to 7) in accordance with the following
provisions in respect of each Note:

(i)

Automatic Early Redemption
Denomination x (100%)

Amount(i)

=

Specified

Definitions relating to the Automatic Early Redemption
Amount are set out in paragraph 27(ii) ”Definitions relating to
the Product”.
(ii)

(iii)

20.

Automatic Early Redemption
Date(s):
(DD/MM/YYYY)

Automatic Early Redemption Date(i)
(i
7): 09/11/2020;
10/05/2021;
08/11/2021;
08/11/2022; 08/05/2023

from 2 to
09/05/2022;

Automatic Early Redemption
Event:

is deemed to have occurred, as determined by the
Calculation Agent, if on a Valuation Date(i) (i from 2 to 7),
Performance(i) is higher than or equal to BarrierAutocall(i)

Final Redemption Amount:

Unless previously redeemed, the Issuer shall redeem the
Notes on the Maturity Date, in accordance with the following
provisions in respect of each Note:
Scenario 1:
If on Valuation Date(8), Performance(8) is higher than or
equal to -30%, then:
Final Redemption Amount = Specified Denomination x [100%
]
Scenario 2:
If on Valuation Date(8), Performance(8) is lower than -30%,
then:
Final Redemption Amount = Physical Delivery Amount(8)
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Definitions relating to the Final Redemption Amount are set
out in paragraph 27(ii) “Definitions relating to the Product”.
21.

Physical Delivery Notes
Provisions:

Applicable as per Condition 5.13 of the General Terms and
Conditions

(i)

Deliverable Asset(s):

See paragraph “Underlying(s)”

(ii)

Physical Delivery Amount:

See paragraph 27 “Definitions relating to the Product”.

(iii)

Provisions governing whether See paragraph 27 “Definitions relating to the Product”.
transfer of Deliverable
Asset(s) or payment of a cash
sum will apply:

(iv)

Issuer’s option to vary
method of settlement:

No

(v)

Method of transfer of
Deliverable Asset(s) in
respect of Physical Delivery
Amount (if other than
Delivery):

As per Condition 5.13.2 of the General Terms and Conditions

(vi)

Consequences of Settlement
Disruption Event(s):

As per Condition 15.3.2 of the General Terms and Conditions

22.

Credit Linked Notes Provisions: Not Applicable

23.

Bond Linked Notes Provisions:

Not Applicable

24.

Trigger redemption at the
option of the Issuer:

Applicable as per Condition 5.6 of the General Terms and
Conditions

- Outstanding Amount Trigger
Level:

10% of the Aggregate Nominal Amount

25.

Early Redemption for tax
Early Redemption Amount: Market Value
reasons, special tax reasons,
regulatory reasons, Force
Majeure Event, Event of Default,
or at the option of the
Calculation Agent pursuant to
the Additional Terms and
Conditions:

PROVISIONS APPLICABLE TO THE UNDERLYING(S) IF ANY
26.

(i)

Underlying(s):
Company
Erste Group Bank AG

The following Share as defined below:
Bloomberg Ticker
EBS AV

(ii)

Information relating to the
past and future performances
of the Underlying(s) and
volatility:

(iii)

Provisions relating, amongst
others, to the Market Disruption
Event(s) and/or Extraordinary
Event(s) and/or any additional
disruption event(s) as
described in the relevant
Additional Terms and
Conditions:

(iv)

Other information relating to
the Underlying(s):

Exchange
Vienna Stock Exchange

Website
www.erstegroup.com

The information relating to the past and future performances
of the Underlying(s) and volatility are available on the source
specified in the table above.

The provisions of the following Additional Terms and
Conditions apply:
Additional Terms and Conditions for Share Linked Notes and
Depositary Receipts Linked Notes

Information or summaries of information included herein with
respect to the Underlying(s), has been extracted from general
databases released publicly or by any other available
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information.
Each of the Issuer and the Guarantor confirms that such
information has been accurately reproduced and that, so far
as it is aware and is able to ascertain from information
published, no facts have been omitted which would render
the reproduced information inaccurate or misleading.

DEFINITIONS APPLICABLE TO INTEREST (IF ANY), REDEMPTION AND THE UNDERLYING(S) IF ANY
27.

(i)

(ii)

Definitions relating to date(s):

Applicable

Valuation Date(0):
(DD/MM/YYYY)

01/11/2019

Valuation Date(i) (i from 1 to 8)
(DD/MM/YYYY)

01/05/2020;
02/11/2020;
03/05/2021;
01/11/2021;
02/05/2022; 01/11/2022; 01/05/2023; 01/11/2023

Definitions relating to the
Product:

Applicable, subject to the provisions of Condition 4 of the
Additional Terms and Conditions relating to Formulae

SumCouponsPaid(i-1)

means SumCouponsPaid(i-2) + Structured Interest Amount(i1)

(i from 2 to 8)
With:
SumCouponsPaid(0) = 0 (zero)
Performance(i)
(i from 1 to 8)

means (S(i) / S(0)) - 100%

S(i)
(i from 0 to 8)

means in respect of any Valuation Date(i) the Closing Price of
the Underlying

BarrierAutocall(i)

BarrierAutocall(2) = 0%
BarrierAutocall(3) = -5%
BarrierAutocall(4) = -10%
BarrierAutocall(5) = -15%
BarrierAutocall(6) = -20%
BarrierAutocall(7) = -25%

FXRate(i)
(i = 8)

FXRate(i) means on Valuation Date(i), the fixing of the
relevant foreign exchange rate X/Y ( X being the currency of
the Underlying and Y being Specified Currency of the Notes)
as ascertained as by the Calculation Agent based on the
Price Source as of the Valuation Time
With:
- Valuation Time deemed to be the cut-off time commonly
used by market participants for this Price Source
- Price Source being the WMR.

Physical Delivery Amount

Physical Delivery Amount(8) means an integer number of
Deliverable Asset determined and calculated pursuant to the
following formula:
Physical Delivery Amount(8) = Specified Denomination / (S(0)
x FXRate(8)) x FXRate(8))
The fractional part of this number, if any, is paid in cash: the
cash amount denominated in the Specificed Currency is
calculated by multiplying (a) the fractional part by (b) the
Product of (i) the relevant Closing Price of the Underlying as
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of Valuation Date(8) and (ii) the relevant FXRate(8) as of the
Valuation Date(8). This cash amount is rounded up to 4
decimals

PROVISIONS RELATING TO SECURED NOTES
28.

Secured Notes Provisions:

Not Applicable

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES
29.

Provisions applicable to
payment date(s):

30.

- Payment Business Day:

Following Payment Business Day

- Financial Centre(s):

Budapest

Form of the Notes:
(i)

Form:

Non-US Registered Global Note registered in the name of a
nominee for a common depositary for Euroclear and
Clearstream

(ii)

New Global Note (NGN –
bearer Notes) / New
Safekeeping Structure (NSS –
registered Notes):

No

31.

Redenomination:

Applicable as per Condition 1 of the General Terms and
Conditions

32.

Consolidation:

Applicable as per Condition 14.2 of the General Terms and
Conditions

33.

Partly Paid Notes Provisions:

Not Applicable

34.

Instalment Notes Provisions:

Not Applicable

35.

Masse:

Not Applicable

36.

Dual Currency Note Provisions: Not Applicable

37.

Additional Amount Provisions
for Italian Certificates:

Not Applicable

38.

Interest Amount and/or the
Redemption Amount switch at
the option of the Issuer:

Not Applicable

39.

Provisions relating to Portfolio
Linked Notes:

Not Applicable
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PART B – OTHER INFORMATION

1.

LISTING AND ADMISSION TO TRADING
(i)

Listing:

None

(ii)

Admission to trading:

Not Applicable

(iii)

Estimate of total expenses
related to admission to
trading:

Not Applicable

(iv)

Information required for
Notes to be listed on SIX
Swiss Exchange:

Not Applicable

2.

RATINGS
The Notes to be issued have not been rated.

3.

INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE/OFFER
Save for fees, if any, payable to the Dealer, and so far as the Issuer is aware, no person involved
in the issue of the Notes has an interest material to the offer.
The Dealer and its affiliates have engaged, and may in the future engage, in investment banking
and/or commercial banking transactions with, and may perform other services for, the Issuer and
its affiliates in the ordinary course of business.
Société Générale will ensure the roles of provider of hedging instruments to the Issuer of the
Notes and Calculation Agent of the Notes.
The possibility of conflicts of interest between the different roles of Société Générale on one
hand, and between those of Société Générale in these roles and those of the Noteholders on the
other hand cannot be excluded.
Furthermore, given the banking activities of Société Générale, conflicts may arise between the
interests of Société Générale acting in these capacities (including business relationship with the
issuers of the financial instruments being underlyings of the Notes or possession of non public
information in relation with them) and those of the Noteholders. Finally, the activities of Société
Générale on the underlying financial instrument(s), on its proprietary account or on behalf of its
customers, or the establishment of hedging transactions, may also have an impact on the price of
these instruments and their liquidity, and thus may be in conflict with the interests of the
Noteholders.

4.

REASONS FOR THE OFFER AND USE OF PROCEEDS
(i)

Reasons for the offer and
use of proceeds:

The net proceeds from each issue of Notes will be applied for
the general financing purposes of the Société Générale Group,
which include making a profit.

(ii)

Estimated net proceeds:

Not Applicable

(iii)

Estimated total expenses:

Not Applicable

5.

INDICATION OF YIELD (Fixed Rate Notes only)
Not Applicable

6.

HISTORIC INTEREST RATES (Floating Rate Notes only)
Not Applicable
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7.

PERFORMANCE AND EFFECT ON VALUE OF INVESTMENT
(i)

PERFORMANCE OF FORMULA, EXPLANATION OF EFFECT ON VALUE OF INVESTMENT
(Structured Notes only)
The value of the Notes, the payment of a Coupon amount on a relevant Interest payment date to
a Noteholder, the payment of an automatic early redemption amount on a relevant automatic
early redemption date, and the payment of a redemption amount to a Noteholder on the maturity
date will depend on the performance of the underlying asset(s), on the relevant valuation date(s).
The value of the Notes is linked to the positive or negative performance of the underlying
instrument. The amount(s) to be paid is/are determined on the basis of the condition which is
satisfied (or not) if the performance of the underlying instrument is higher than or equal to a
predefined barrier performance. Performance of the underlying instrument can be leveraged
and/or floored.
The Notes may provide for an automatic early redemption linked to a specific event. Therefore,
this may prevent the Noteholders from benefitting from the performance of the underlying
instrument(s) over the whole period initially envisaged.
The terms and conditions of the Notes may include provisions under which upon the occurrence
of certain market disruptions delays in the settlement of the Notes may be incurred or certain
modifications be made. Moreover, in case of occurrence of events affecting the underlying
instrument(s), the terms and conditions of the Notes allow the Issuer to substitute the underlying
instrument(s) by new underlying instrument(s), cease the exposure to the underlying asset(s) and
apply a reference rate to the proceeds so obtained until the maturity date of the Notes, postpone
the maturity date of the Notes, early redeem the Notes on the basis of the market value of these
Notes, or deduct from any due amount the increased cost of hedging, and in each case without
the consent of the Noteholders.
Payments (whether in respect of principal and/or Interest and whether at maturity or otherwise) on
the Notes are calculated by reference to certain underlying(s), the return of the Notes is based on
changes in the value of the underlying(s), which may fluctuate. Prospective investors should be
aware that these Notes may be volatile and that they may receive no Interest and may lose all or
a substantial portion of their principal.
In the event of the Notes providing for a delivery of any deliverable asset upon redemption, the
delivery of such deliverable asset will be subject to all applicable laws, regulations and practices
and the Issuer shall not incur any liability whatsoever if it is unable to deliver or procure the
delivery of such deliverable asset to the relevant holder of the Notes because of any such laws,
regulations or practices. Each holder of a Note should be aware that if the Notes may be
redeemed by physical delivery of the deliverable asset, it shall be deemed to acknowledge its
understanding and acceptance of this matter and to have made its own examination and
assessment of its capacity and power to receive such deliverable asset and not to have relied on
any representation of the Issuer, the Paying Agents, Société Générale as Guarantor or as
Calculation Agent under the Notes, or Société Générale’s affiliates regarding this matter.
During the lifetime of the Notes, the market value of these Notes may be lower than the invested
capital. Furthermore, an insolvency of the Issuer and/or the Guarantor may cause a total loss of
the invested capital.
The attention of the investors is drawn to the fact that they could sustain an entire or a
partial loss of their investment.

(ii)

PERFORMANCE OF RATE(S) OF EXCHANGE AND EXPLANATION OF EFFECT ON VALUE
OF INVESTMENT (Dual Currency Notes only)
Not Applicable

8.

OPERATIONAL INFORMATION
(i)

Security identification
code(s):
- ISIN code:

XS2027755607
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- Common code:
(ii)

Clearing System(s):

202775560
Euroclear Bank S.A/N.V. (Euroclear) / Clearstream Banking
société anonyme (Clearstream, Luxembourg)

(iii)

Delivery of the Notes:

Delivery against payment

(iv)

Calculation Agent:

Société Générale
Tour Société Générale
17 Cours Valmy
92987 Paris La Défense Cedex
France

(v)

Paying Agent(s):

Société Générale Bank&Trust
11, avenue Emile Reuter
2420 Luxembourg
Luxembourg

(vi)

Eurosystem eligibility of the
Notes:

(vii) Address and contact details
of Société Générale for all
administrative
communications relating to
the Notes:

9.

No. Whilst the designation is specified as "no" at the date of
these Final Terms, should the Eurosystem eligibility criteria be
amended in the future such that the Notes are capable of
meeting them the Notes may then be deposited with one of the
ICSDs as common safekeeper and registered in the name of a
nominee of one of the ICSDs acting as common
safekeeper.Note that this does not necessarily mean that the
Notes will then be recognised as eligible collateral for
Eurosystem monetary policy and intraday credit operations by
the Eurosystem at any time during their life. Such recognition
will depend upon the ECB being satisfied that Eurosystem
eligibility criteria have been met.
Société Générale
Tour Société Générale
17 Cours Valmy
92987 Paris La Défense Cedex
France
Name: Sales Support Services - Derivatives
Tel: +33 1 57 29 12 12 (Hotline)
Email: clientsupport-deai@sgcib.com

DISTRIBUTION
(i)

Method of distribution:
- Dealer(s):

(ii)

Total commission and
concession:

Non-syndicated
Société Générale
Tour Société Générale
17 Cours Valmy
92987 Paris La Défense Cedex
France
There is no commission and/or concession paid by the Issuer
to the Dealer or the Managers.
Société Générale grants its relevant distributor(s) a discount on
the Issue Price of up to 0.63% per annum (calculated on the
basis of the term of the Notes) of the nominal amount of Notes
effectively placed by such distributor(s).

(iii)

TEFRA rules:

Not Applicable

(iv)

Non-exempt Offer:

A Non-exempt offer of the Notes may be made by the Dealer
and any Initial Authorised Offeror below mentioned, any
Additional Authorised Offeror, the name and address of
whom will be published on the website of the Issuer
(http://prospectus.socgen.com) in the public offer jurisdiction(s)
(Public Offer Jurisdiction(s)) during the offer period (Offer
Period) as specified in the paragraph “Public Offers in
European Economic Area” below.

- Individual Consent / Name(s) Applicable / Erste Investment Hungary
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10.

and address(es) of any Initial
Authorised Offeror:

Nepfurdo utca 24-26
H-1138 Budapest
Hungary

- General Consent/ Other
conditions to consent:

Not Applicable

(v)

U.S. federal income tax
considerations:

The Notes are not Specified Notes for purposes of the Section
871(m) Regulations.

(vi)

Prohibition of Sales to EEA
Retail Investors:

Not Applicable

PUBLIC OFFERS IN EUROPEAN ECONOMIC AREA
- Public Offer Jurisdiction(s):

Hungary

- Offer Period:

From 07/10/2019 to 31/10/2019

- Offer Price:

The Notes will be offered at the Issue Price
The price is also increased by fees.

- Conditions to which the
offer is subject:

Offers of the Notes are conditional on their issue and, on any
additional conditions set out in the standard terms of business
of the financial intermediaries, notified to investors by such
relevant financial intermediaries.
The Issuer reserves the right to close the Offer Period prior to
its stated expiry for any reason, provided that the Offer Period
may not be shorter than three Business Days.
The Issuer reserves the right to withdraw the offer and cancel
the issuance of the Notes for any reason at any time on or prior
to the Issue Date. For the avoidance of doubt, if any
application has been made by a potential investor and the
Issuer exercises such right, no potential investor shall be
entitled to subscribe or otherwise acquire the Notes.
In each case, a notice to the investors on the early termination
or the withdrawal, as applicable, will be published on the
website of the Issuer (http://prospectus.socgen.com).

- Description of the
application process:

The distribution activity will be carried out in accordance with
the financial intermediary’s usual procedures. Prospective
investors will not be required to enter into any contractual
arrangements directly with the Issuer in relation to the
subscription of the Notes.

- Description of possibility
to reduce subscriptions and
manner for refunding
excess amount paid by
applicants:

Not Applicable

- Details of the minimum
and/or maximum amount of
application:

Minimum amount of application : HUF 300 000 (i.e. 1 Note)

- Details of the method and
The Notes will be issued on the Issue Date against payment to
time limits for paying up and the Issuer of the net subscription moneys. However, the
delivering the Notes:
settlement and delivery of the Notes will be executed through
the Dealer mentioned above. Investors will be notified by the
relevant financial intermediary of their allocations of Notes and
the settlement arrangements in respect thereof.
- Manner and date in which
results of the offer are to be
made public:

Publication
on
the
website
of
the
Issuer
(http://prospectus.socgen.com) and in a daily newspaper of
general circulation in the relevant place(s) of listing and/or
public offer at the end of the subscription period if required by
local regulation.
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- Procedure for exercise of
any right of pre-emption,
negotiability of subscription
rights and treatment of
subscription rights not
exercised:

Not Applicable

- Whether tranche(s)
has/have been reserved for
certain countries:

Not Applicable

- Process for notification to
applicants of the amount
allotted and the indication
whether dealing may begin
before notification is made:

Not Applicable

- Amount of any expenses
and taxes specifically
charged to the subscriber or
purchaser:

Taxes charged in connection with the subscription, transfer,
purchase or holding of the Notes must be paid by the
Noteholders and neither the Issuer nor the Guarantor shall
have any obligation in relation thereto; in that respect,
Noteholders shall consult professional tax advisers to
determine the tax regime applicable to their own situation. The
Noteholders shall also consult the Taxation section in the Base
Prospectus.
Subscription fees or purchases fees: 1.50% of Issue Price per
Note, paid by the purchaser to Erste

11.

12.

ADDITIONAL INFORMATION
- Minimum investment in the
Notes:

HUF 300 000 (i.e. 1 Note)

- Minimum trading:

HUF 300 000 (i.e. 1 Note)

PUBLIC OFFERS IN OR FROM SWITZERLAND
Not Applicable

13.

BENCHMARK REGULATION
Applicable

Amounts payable under the Notes will be calculated by reference to the FxRate which is provided by Refinitiv
Benchmarks Services (UK) Ldt (the “Administrator”). As at the date of the Final Terms, the Administrator
appears on the register of administrators and benchmarks established and maintained by the European
Securities and Markets Authority pursuant to Article 36 of the Benchmark Regulation (Regulation (EU)
2016/1011) (the Benchmark Regulation).
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ISSUE SPECIFIC SUMMARY
Summaries are made up of disclosure requirements known as Elements the communication of which is required
by Annex XXII of the Commission Regulation (EC) No 809/2004 as amended. These elements are numbered in
Sections – A – E (A.1 – E.7).
This summary contains all the Elements required to be included in a summary for this type of securities and
Issuer. Because some Elements are not required to be addressed, there may be gaps in the numbering
sequence of the Elements.
Even though an Element may be required to be inserted in the summary because of the type of securities and
Issuer, it is possible that no relevant information can be given regarding the Element. In this case, a short
description of the Element is included in the summary with the mention of "Not Applicable".
Section A – Introduction and warnings
A.1

Warning

This summary must be read as an introduction to the Base Prospectus.
Any decision to invest in the Notes should be based on a consideration of
the Base Prospectus as a whole by the investor.
Where a claim relating to the information contained in the Base Prospectus
and the applicable Final Terms is brought before a court, the plaintiff
investor might, under the national legislation of the Member States, have to
bear the costs of translating the Base Prospectus before the legal
proceedings are initiated.
Civil liability attaches only to those persons who have tabled this summary,
including any translation thereof, but only if the summary is misleading,
inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the
Base Prospectus or it does not provide, when read together with the other
parts of this Base Prospectus, key information in order to aid investors when
considering whether to invest in the Notes.

A.2

Consent to the use of the The Issuer consents to the use of this Base Prospectus in connection with a
Base Prospectus
resale or placement of Notes in circumstances where a prospectus is
required to be published under the Prospectus Directive (a Non-exempt
Offer) subject to the following conditions:
- the consent is only valid during the offer period from 07/10/2019 to
31/10/2019 (the Offer Period);

- the consent given by the Issuer for the use of the Base Prospectus to
make the Non-exempt Offer is an individual consent (an Individual
Consent) in respect of Erste Investment Hungary Nepfurdo utca 24-26
H-1138 Budapest Hungary (the Initial Authorised Offeror) and if the Issuer
appoints any additional financial intermediaries after 03/10/2019 and
publishes details of them on its website http://prospectus.socgen.com, each
financial intermediary whose details are so published (each an Additional
Authorised Offeror);
- the consent only extends to the use of this Base Prospectus to make Nonexempt Offers of the Notes in Hungary.
The information relating to the conditions of the Non-exempt Offer
shall be provided to the investors by any Initial Authorised Offeror and
any Additional Authorised Offeror at the time the offer is made.
Section B – Issuer and Guarantor
B.1

Legal and commercial
name of the issuer

SG Issuer (or the Issuer)

B.2

Domicile, legal form,
legislation and country
of incorporation

Domicile: 16 Boulevard Royal, L–2449 Luxembourg.
Legal form: Public limited liability company (société anonyme).
Legislation under which the Issuer operates: Luxembourg law.
Country of incorporation: Luxembourg.

- 12 D7CF70B30D964770012003

APPLICABLE FINAL TERMS
FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

B.4b Known trends affecting
the issuer and the
industries in which it
operates

The Issuer expects to continue its activity in accordance with its corporate
objects over the course of 2019.

B.5

The Société Générale group (the Group) offers a wide range of advisory
services and tailored financial solutions to individual customers, large
corporate and institutional investors. The Group relies on three
complementary core businesses:

Description of the
issuer’s group and the
issuer’s position within
the group

• French Retail Banking;
• International Retail Banking, Financial Services and Insurance and
• Corporate and Investment Banking, Private Banking, Asset and Wealth
Management and Securities Services.
The Issuer is a subsidiary of the Group and has no subsidiaries.
B.9

Figure of profit forecast Not applicable. The Issuer does not provide any figure of profit forecast or
or estimate of the issuer estimate.

B.10 Nature of any
qualifications in the
audit report on the
historical financial
information
B.12 Selected historical key
financial information
regarding the issuer

Not Applicable. The audit report does not include any qualification.

Year ended

Year ended

(in K€)

31.12.2018

31.12.2017

Total Revenue
Profit before tax
Profit for the financial period/year
Total Assets

(audited)
68,302
251
187
49,362,650

(audited)
92,353
105
78
48,026,909

Statement as no material There has been no material adverse change in the prospects of the Issuer
adverse change in the
since 31 December 2018.
prospects of the issuer
since the date of its last
published audited
financial statements
Significant changes in
the issuer’s financial or
trading position
subsequent to the
period covered by the
historical financial
information

Not Applicable. There has been no significant change in the financial or
trading position of the Issuer since 31 December 2018.

B.13 Recent events particular Not Applicable. There have been no recent events particular to the Issuer
to the issuer which are
which are to a material extent relevant to the evaluation of the Issuer’s
to a material extent
solvency.
relevant to the
evaluation of the
Issuer’s solvency
B.14 Statement as to whether See Element B.5 above for the Issuers' position within the Group.
the issuer is dependent
SG Issuer is dependent upon Société Générale Bank & Trust within the
upon other entities
Group.
within the group
B.15 Description of the
issuer’s principal
activities

The principal activity of SG Issuer is raising finance by the issuance of
warrants as well as debt securities designed to be placed to institutional
customers or retail customers through the distributors associated with
Société Générale. The financing obtained through the issuance of such debt
securities is then lent to Société Générale and to other members of the
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Group.
B.16 To the extent known to
SG Issuer is a 100 per cent. owned subsidiary of Société Générale Bank &
the issuer, whether the
Trust S.A. which is itself a 100 per cent. owned subsidiary of Société
issuer is directly or
Générale and is a fully consolidated company.
indirectly owned or
controlled and by whom,
and description of the
nature of such control
B.18 Nature and scope of the
guarantee

The Notes are unconditionally and irrevocably guaranteed by Société
Générale (the Guarantor) pursuant to the guarantee governed by French
law made as of 14 June 2019 (the Guarantee).
The Guarantee obligations constitutes a direct, unconditional, unsecured and
unsubordinated obligations of the Guarantor ranking as senior preferred
obligations, as provided for in Article L. 613-30-3-I-3° of the Code and will
rank at least pari passu with all other existing and future direct,
unconditional, unsecured senior preferred obligations of the Guarantor,
including those in respect of deposits.
Any references to sums or amounts payable by the Issuer which are
guaranteed by the Guarantor under the Guarantee shall be to such sums
and/or amounts as directly reduced, and/or in the case of conversion into
equity, as reduced by the amount of such conversion, and/or otherwise
modified from time to time resulting from the application of a bail-in power by
any relevant authority pursuant to directive 2014/59/EU of the European
Parliament and of the Council of the European Union.

B.19 Information about the
guarantor as if it were
the issuer of the same
type of security that is
subject of the guarantee

The information about Société Générale as if it were the Issuer of the same
type of Notes that is subject of the Guarantee is set out in accordance with
Elements B.19 / B.1, B.19 / B.2, B.19 / B.4b, B.19 / B.5, B.19 / B.9, B.19 /
B.10, B.19 / B.12, B.19 / B.13, B.19 / B.14, B.19 / B.15, B.19 / B.16 below,
respectively:
B.19/ B.1: Legal and commercial name of the guarantor
Société Générale
B.19/ B.2: Domicile, legal form, legislation and country of incorporation
Domicile: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. Legal form:
Public limited liability company (société anonyme).
Legislation under which the Issuer operates: French law. Country of
incorporation: France.
B.19/ B.4b: Known trends affecting the guarantor and the industries in
which it operates
Société Générale continues to be subject to the usual risks and the risks
inherent to its business.
Despite a welcome bounce back on the GDP figures of the first quarter of
2019 in many of the advanced economies, most signals still point to a
slowdown of the global economy ahead, amidst heightened tariff tensions
between the United States and China, on-going Brexit uncertainty and
various country-specific headwinds.
Financial markets have become more focused on the political risks amidst
concerns that these are now biting into the growth outlook. Tensions on the
markets related to the uncertainties mentioned cannot be excluded as well
as a more pronounced slowdown in investment, which could in turn
precipitate a more pronounced slowdown. In addition the oil market remains
highly volatile.
Against a backdrop of low inflation and signs of slowing growth, central
banks have shifted to a more accommodative tone in their forward guidance.
The fiscal stance is set to turn less favourable in the US heading into 2020
but should remain supportive in China. Within the euro area, the fiscal policy
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varies by member state.
Regarding the evolution of the financial markets, the six-month extension
announced in early April for the Brexit had provided an initial reprieve after a
difficult start to 2019, but the escalation of trade tensions in May, fears of
technological supply chain disruption and geopolitical tensions (for example,
US sanctions against Iran) again undermined market confidence in the
second quarter of the year.
Concerning the specific trajectories of the world's major economies:
•

•

•
•
•
•

US growth remains dynamic driven by private and public
consumption, but we have doubts about the durability of such
performance. The fading of fiscal stimulus as of mid-2019 and lower
corporate earnings —as margins deteriorate with higher import
tariffs and rising labour costs— will weaken the economy going
forward.
Economic activity in the euro area is underpinned by firm domestic
consumption and strong labour markets, but growth is set to
decelerate in 2019 and 2020 amidst weakening exports and lower
investment.
The UK economy has lost significant momentum on the back of
Brexit uncertainty.
Japan’s economic growth accelerated in the first quarter of 2019
but private consumption and capital expenditure are now
contracting.
Faced with the risk of a sharp slowdown, China has engaged policy
easing using a mix of fiscal and monetary measures.
Growth prospects are uneven among emerging markets. While
financial conditions remain benign, especially following the pullback
in US hike rates expectations, emerging markets face large
corporate debt repayments in 2019-2021 and are still vulnerable to
changing market sentiment.

From a regulatory perspective, H1 2019 was marked by the adoption of the
CRR2/CRD5 banking package. This group of texts entered into force on 27
June 2019. Most provisions apply in 2 years, from June 2021, but some of
them such as the TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) apply as of the end
of June 2019. The CRD5 directive will apply once it will be transposed into
French law, expected by the end of 2020 at the latest. However, the
transposition into European law of the agreement finalizing the Basel III
reforms is not yet on the agenda as regards European legislative institutions.
B.19/ B.5: Description of the guarantor’s group and the guarantor’s
position within the group
The Group offers a wide range of advisory services and tailored financial
solutions to individual customers, large corporate and institutional investors.
The Group relies on three complementary core businesses:
•
•
•

French Retail Banking;
International Retail Banking, Financial Services and Insurance and
Corporate and Investment Banking, Private Banking, Asset and
Wealth Management and Securities Services.

Société Générale is the parent company of the Société Générale Group.
B.19/ B.9: Figure of profit forecast or estimate of the guarantor
Not Applicable. The Issuer does not provide any figure of profit forecast or
estimate.
B.19/B.10: Nature of any qualifications in the audit report on the
historical financial information
Not Applicable. The audit report does not include any qualification.
B.19/B.12: Selected historical key financial information regarding the
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guarantor

Half Year
2019

Half Year Year ended
31.12.2018(2)
2018

Year ended
31.12.2017

(unaudited) (audited)
(unaudited)
Results (in millions of
euros)
Net Banking Income
Operating income
Underlying Group Net
income (1)
Reported Group Net
income
French retail Banking
International
Retail
Banking & Financial
Services
Global Banking and
Investor Solutions
Corporate Centre
Net cost of risk
Underlying ROTE ** (1)
Tier 1 Ratio **
Activity (in billions of
euros)
Total
assets
and
liabilities
Customer
loans
at
amortised costs
Customer deposits
Equity (in billions of
euros)
Shareholders'
equity,
Group Share
Non-controlling
Interests
Cash flow statements
(in millions of euros)
Net inflow (outflow) in
cash
and
cash
equivalent

12,475 12,748
2,838 3,238

(audited)

25,205
6,269

23,954
4,767

2,332

2,590

4,468

4,491

1,740

2,127

3,864

2,806

590

635

1,237

1,059

979

970

2,065

1,939

414

673

1,197

1,593

(243) (151)
(578) (378)
9.1% 11.0%
14.8% 13.6%

(635)
(1,005)
9.7%
13.7% (3)

(1,785)
(1,349)
9.6%
13.8%

1,388.6 1,298.0

1,309.4

1,274.2*

438.3

427.3

447.2

417.4*

412.9

415.1

416.8

410.6*

63.1

60.1

61.0

59.9*

4.7

4.4

4.8

4.5*

(2,839) (29,832)

(17,617)

18,023

These financial information are subjected to a limited review.
* The consolidated balance sheet totaled EUR 1,309 billion at December
31st, 2018 (EUR 1,274 billion at January 1st, 2018, EUR 1,275 billion at
December 31st, 2017). Balances at January 1st, 2018 after first time
application of IFRS 9 except for subsidiaries in the insurance sector
(unaudited).
** These financial ratios are neither audited nor subjected to a limited review.
(2) Adjusted for exceptional items and linearisation of IFRIC 21.
(2) The presentation of the Group’s consolidated income statement is
modified as from 2018 following the transition to IFRS 9: - income and
expenses from insurance activities are grouped on a specific line item within
the “Net banking income”; - the line item “Cost of risk” is now exclusively
dedicated to credit risk;
(3) Taking into account the option of a dividend payment in shares, with the
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assumption of a 50% subscription rate (impact of +24bp on the CET1 ratio).
There has been no material adverse change in the prospects of the Issuer
since 31 December 2018.
There has been no significant change in the financial or trading position of
the Issuer since 30 June 2019.
Statement as no material adverse change in the prospects of the
guarantor since the date of its last published audited financial
statements:
There has been no material adverse change in the prospects of Société
Générale since 31 December 2018.
Significant changes in the guarantor’s financial or trading position
subsequent to the period covered by the historical financial
information:
Not Applicable. There has been no significant change in the financial or
trading position of Société Générale since 30 June 2019.
B.19/ B.13: Recent events particular to the guarantor which are to a
material extent relevant to the evaluation of the guarantor’s solvency
Not Applicable. There have been no recent events particular to Société
Générale which are to a material extent relevant to the evaluation of its
solvency.
B.19/ B.14: Statement as to whether the guarantor is dependent upon
other entities within the group
See Element B.5 above for the Société Générale’s position within the Group.
Société Générale is the ultimate holding company of the Group. However,
Société Générale operates its own business; it does not act as a simple
holding company vis-à-vis its subsidiaries.
B.19/ B.15: Description of the guarantor’s principal activities
See Element B.19/B.5 above
B.19/ B.16: To the extent known to the guarantor, whether the
guarantor is directly or indirectly owned or controlled and by whom,
and description of the nature of such control
Not Applicable. To its knowledge, Société Générale is not owned or
controlled, directly or indirectly (under French law) by another entity.
Section C – Securities
C.1

Type and class of the
securities being offered
and/or admitted to
trading, including any
security identification
number

The Notes are derivative instruments (the Notes)

C.2

Currency of the
securities issue

HUF

C.5

Description of any
restrictions on the free
transferability of the
securities

Not Applicable. There is no restriction on the free transferability of the Notes,
subject to selling and transfer restrictions which may apply in certain
jurisdictions including restrictions applicable to the offer and sale to, or for
the account or benefit of, persons other than Permitted Transferees.

The ISIN Code is: XS2027755607
The Common Code is: 202775560

A Permitted Transferee means any person who (i) is not a U.S. person as
defined pursuant to Regulation S (ii) is not a person who comes within any
definition of U.S. person for the purposes of the CEA or any CFTC Rule,
guidance or order proposed or issued under the CEA (for the avoidance of
doubt, any person who is not a "Non-United States person" defined under
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CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv), but excluding, for purposes of subsection (D)
thereof, the exception for any qualified eligible person who is not a "NonUnited States person," shall be considered a U.S. person); and (iii) is not a
"U.S. Person" for purposes of the final rules implementing the credit risk
retention requirements of Section 15G of the U.S. Securities Exchange Act
of 1934, as amended (the U.S. Risk Retention Rules) (a Risk Retention
U.S. Person).
C.8

Rights attached to the
securities, including
ranking and limitations
to those rights

Rights attached to the securities:

Unless the Notes are previously redeemed, the Notes will entitle each holder
of the Notes (a Noteholder) to receive a redemption amount which may be
lower than, equal to or higher than the amount initially invested (see Element
C.18).
A Noteholder will be entitled to claim the immediate and due payment of any
sum in case:
- the Issuer fails to pay or to perform its other obligations under the Notes
- the Guarantor fails to perform its obligations under the Guarantee or in the
event that the guarantee of the Guarantor stops being valid; or
- of insolvency or bankruptcy proceeding(s) affecting the Issuer.
The Noteholders’ consent shall have to be obtained to amend the
contractual terms of the Notes pursuant to the provisions of an agency
agreement, made available to a Noteholder upon request to the Issuer.
Waiver of Set-off rights:
The Noteholders waive any right of set-off, compensation and retention in
relation to the Notes, to the extent permitted by law.
Governing law:
The Notes and any non-contractual obligations arising out of or in
connection with the Notes will be governed by, and shall be construed in
accordance with English law.
The Issuer accepts the competence of the courts of England in relation to
any dispute against the Issuer but accepts that such Noteholders may bring
their action before any other competent court.
Ranking:
The Notes will be direct, unconditional, unsecured and unsubordinated
obligations of the Issuer and will rank at least pari passu with all other
outstanding direct, unconditional, unsecured and unsubordinated obligations
of the Issuer, present and future.
Limitations to rights attached to the securities:
- The Issuer may redeem the Notes early on the basis of the market value of
these Notes for tax or regulatory reasons, force majeure event or in the case
of occurrence of extraordinary events affecting the underlying instrument(s)
or in the case of occurrence of additional disruption event(s).
- The Issuer may redeem the Notes early on the basis of the market value of
these Notes if the proportion between the outstanding Notes and the number
of Notes initially issued is lower than 10%.
- The Issuer may adjust the financial terms in case of adjustment events
affecting the underlying instrument(s), and, in the case of occurrence of
extraordinary events affecting the underlying instrument(s) or in the case of
occurrence of additional disruption event(s), the Issuer may substitute the
underlying instrument(s) by new underlying instrument(s) or deduct from any
due amount the increased cost of hedging, and in each case without the
consent of the Noteholders.
- The Issuer may monetise all or part of the due amounts until the maturity
date of the Notes in the case of occurrence of extraordinary events affecting
the underlying or in the case of occurrence of additional disruption event(s).
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- the rights to payment of principal and Interest will be prescribed within a
period of ten years (in the case of principal) and five years (in the case of
Interest) from the date on which the payment of these amounts has become
due for the first time and has remained unpaid.
- In the case of a payment default by the Issuer, Noteholders shall not
institute any proceedings, judicial or otherwise, or otherwise assert a claim
against the Issuer. Nevertheless, Noteholders will continue to be able to
claim against the Guarantor in respect of any unpaid amount.
Taxation:
All payments in respect of Notes, Receipts and Coupons or under the
Guarantee shall be made free and clear of, and without withholding or
deduction for or on account of, any present or future taxes, duties,
assessments or governmental charges of whatever nature imposed, levied,
collected, withheld or assessed by or on behalf of any Tax Jurisdiction
unless such withholding or deduction is required by law.
In the event that any amounts are required to be deducted or withheld for, or
on behalf of, any Tax Jurisdiction, the relevant Issuer or, as the case may
be, the Guarantor shall (except in certain circumstances), to the fullest
extent permitted by law, pay such additional amount as may be necessary,
in order that each Noteholder, Receiptholder or Couponholder, after
deduction or such withholding of such taxes, duties, assessments or
governmental charges or deduction, will receive the full amount then due
and payable.
Notwithstanding the provisions above, in no event will the Issuer or, as the
case may be, the Guarantor, be required to pay any additional amounts in
respect of the Notes, Receipts or Coupons for, or on account of, any
withholding or deduction (i) required pursuant to an agreement described in
Section 1471(b) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986 (the “Code”) or
otherwise imposed pursuant to Sections 1471 through 1474 of the Code,
any regulations or agreements thereunder, or any official interpretations
thereof, or any law implementing an intergovernmental approach thereto or
(ii) imposed pursuant to Section 871(m) of the Code or (iii) imposed by any
other law of the United States.
Where
Tax Jurisdiction means Luxembourg or any political subdivision or any
authority thereof or therein having power to tax.
C.11 Whether the securities
Not Applicable. No application for admission to trading will be made.
offered are or will be the
object of an application
for admission to trading,
with a view to their
distribution in a
regulated market or
other equivalent markets
with indication of the
markets in question
C.15 How the value of the
investment is affected by The value of the Notes, the payment of a Coupon amount on a relevant
the value of the
Interest payment date to a Noteholder, the payment of an automatic early
underlying instrument(s) redemption amount on a relevant automatic early redemption date, and the
payment of a redemption amount to a Noteholder on the maturity date will
depend on the performance of the underlying asset(s), on the relevant
valuation date(s).
The value of the Notes is linked to the positive or negative performance of
the underlying instrument. The amount(s) to be paid is/are determined on
the basis of the condition which is satisfied (or not) if the performance of
the underlying instrument is higher than or equal to a predefined barrier
performance. Performance of the underlying instrument can be leveraged
and/or floored.
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C.16 The maturity date and
the final reference date

The maturity date of the Notes will be 08/11/2023, and the final reference
date will be the last valuation date.
The maturity date may be modified pursuant to the provisions of Element
C.8 above and Element C.18 below.

C.17 Settlement procedure of Cash delivery and/or physical delivery
the derivative securities
C.18 How the return on
derivative securities
takes place

The issue date of the Notes is 08/11/2019 (the Issue Date) and each Note
will have a specified denomination of HUF 300 000 (the Specified
Denomination).
Structured Interest
Amount(s)

Unless previously redeemed, on each
Interest Payment Date(i) (i from 1 to 8), the
Issuer shall pay to the Noteholders, for each
Note, an amount determined by the
Calculation Agent as follows:
Scenario 1:
If on Valuation Date(i), Performance(i) is
higher than or equal to -30%, then:
Structured Interest Amount(i) = Max(0;
Specified Denomination x (i x 3.79%) SumCouponsPaid(i-1))
Scenario 2:
If on Valuation Date(i), Performance(i) is
lower than -30%, then:
Structured Interest Amount(i) = 0 (zero)

Specified Period(s)/Interest Interest Payment Date(i) (i from 1 to 8):
Payment Date(s):
08/05/2020;
09/11/2020;
10/05/2021;
(DD/MM/YYYY)
08/11/2021;
09/05/2022;
08/11/2022;
08/05/2023; 08/11/2023
Automatic Early
Redemption Amount(s):

Unless previously redeemed, if an Automatic
Early Redemption Event has occurred, then
the Issuer shall redeem early the Notes on
Automatic Early Redemption Date(i) (i from 2
to 7) in accordance with the following
provisions in respect of each Note:
Automatic Early Redemption Amount(i) =
Specified Denomination x (100%)

Automatic Early
Redemption Date(s):
(DD/MM/YYYY)

Automatic Early Redemption Date(i) (i from
2
to
7): 09/11/2020;
10/05/2021;
08/11/2021;
09/05/2022;
08/11/2022;
08/05/2023

Automatic Early
Redemption Event:

is deemed to have occurred, as determined
by the Calculation Agent, if on a Valuation
Date(i) (i from 2 to 7), Performance(i) is
higher than or equal to BarrierAutocall(i)

Final Redemption Amount: Unless previously redeemed, the Issuer shall
redeem the Notes on the Maturity Date, in
accordance with the following provisions in
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respect of each Note:
Scenario 1:
If on Valuation Date(8), Performance(8) is
higher than or equal to -30%, then:
Final Redemption Amount
Denomination x [100% ]

=

Specified

Scenario 2:
If on Valuation Date(8), Performance(8) is
lower than -30%, then:
Final Redemption
Delivery Amount(8)

Amount

=

Physical

The Notes may be redeemed by a cash amount and/or by delivery of the
relevant deliverable asset(s).
Definitions relating to date(s):
Valuation Date(0):
(DD/MM/YYYY)

01/11/2019

Valuation Date(i) (i from 1
to 8)
(DD/MM/YYYY)

01/05/2020;
02/11/2020;
01/11/2021;
02/05/2022;
01/05/2023; 01/11/2023

Definitions relating to the
Product:

Applicable, subject to the provisions of the
Condition 4 of the Additional Terms and
Conditions relating to Formulae

SumCouponsPaid(i-1)

means SumCouponsPaid(i-2) + Structured
Interest Amount(i-1)

03/05/2021;
01/11/2022;

(i from 2 to 8)
With:
SumCouponsPaid(0) = 0 (zero)
Performance(i)
(i from 1 to 8)

means (S(i) / S(0)) - 100%

S(i)
(i from 0 to 8)

means in respect of any Valuation Date(i)
the Closing Price of the Underlying

BarrierAutocall(i)

BarrierAutocall(2) = 0%
BarrierAutocall(3) = -5%
BarrierAutocall(4) = -10%
BarrierAutocall(5) = -15%
BarrierAutocall(6) = -20%
BarrierAutocall(7) = -25%

FXRate(i)
(i = 8)

FXRate(i) means on Valuation Date(i), the
fixing of the relevant foreign exchange rate
X/Y ( X being the currency of the Underlying
and Y being Specified Currency of the
Notes) as ascertained as by the Calculation
Agent based on the Price Source as of the
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Valuation Time
With:
- Valuation Time deemed to be the cut-off
time commonly used by market participants
for this Price Source
- Price Source being the WMR.

Physical Delivery Amount

Physical Delivery Amount(8) means an
integer number of Deliverable Asset
determined and calculated pursuant to the
following formula:
Physical Delivery Amount(8) = Specified
Denomination / (S(0) x FXRate(8)) x
FXRate(8))
The fractional part of this number, if any, is
paid in cash: the cash amount denominated
in the Specificed Currency is calculated by
multiplying (a) the fractional part by (b) the
Product of (i) the relevant Closing Price of
the Underlying as of Valuation Date(8) and
(ii) the relevant FXRate(8) as of the
Valuation Date(8). This cash amount is
rounded up to 4 decimals

C.19 The final reference price See Element C.18 above.
of the underlying
Final reference price: the value of the underlying instrument(s) on the
relevant valuation date(s) for the redemption, subject to the occurrence of
certain extraordinary events and adjustments affecting such underlying
instrument(s).
C.20 Type of the underlying
The type of underlying is: share.
and where the
Information about the underlying is available on the following website(s) or
information on the
underlying can be found screen page(s).

Company

Bloomberg
Ticker

Exchange

Website

Erste Group Bank
AG

EBS AV

Vienna Stock
Exchange

www.erstegroup.com

Section D – Risks
D.2

Key information on the
key risks that are
specific to the issuer

An investment in the Notes involves certain risks which should be assessed
prior to any investment decision. In particular, the Group is exposed to the
risks inherent in its core businesses, including:
•
•
•
•
•
•
•

credit risks;
market risks;
operational risks;
structural rate and exchange risks;
liquidity risks;
non-compliance risk, litigation; and
other risks.
•

Risks related to the macroeconomic, market and
regulatory environments
The global economy and financial markets continue to
display high levels of uncertainty, which may materially
and adversely affect the Group’s business, financial
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position and results of operations.
The Group’s results may be adversely affected by regional
market exposures.
Increased competition, by both banking and non-banking
actors, is likely to have an adverse effect on the Group’s
businesses and results, both in its domestic French
market and internationally.
The Group is subject to an extensive supervisory and
regulatory framework in each of the countries in which it
operates and changes in this regulatory framework could
have a significant effect on the Group’s businesses,
position, costs, as well as on the financial and economic
environment in which it operates.
The Group may generate lower revenues from brokerage
and other commission- and fee-based businesses during
market downturns.
Brexit and its impact on financial markets and the
economic environment could have an adverse impact on
the Group's activities and results of operations.
Risks related to the implementation of the Group’s
strategic plan.
•

Credit and counterparty Risks
The Group is exposed to counterparty and concentration
risks, which may have a material adverse effect on the
Group’s business, results of operations and financial
position.
The financial soundness and conduct of other financial
institutions and market participants could adversely affect
the Group.
The Group’s results of operations and financial position
could be adversely affected by a late or insufficient
provisioning of credit exposures.

•

Market and Structural Risks
The volatility of the financial markets may cause the
Group to suffer significant losses on its trading and
investment activities.
Changes in interest rates may adversely affect the retail
banking activities.
Fluctuations in exchange rates could adversely affect the
Group’s results.
The protracted decline of financial markets or reduced
liquidity in such markets may make it harder to sell assets
or manoeuvre trade positions and could lead to material
losses for certain activities of the Group.
The Group’s hedging strategies may not prevent all risk of
losses.

•

Operational Risks
The Group is exposed to legal risks that could negatively
affect its financial position or results of operations.
Operational failure, termination or capacity constraints
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affecting institutions the Group does business with, or
failure or breach of the Group’s information technology
systems, could result in losses and damages to the
reputation of the Group.
The Group may incur losses as a result of unforeseen or
catastrophic events, including terrorist attacks or natural
disasters.
Reputational damage could harm the Group’s competitive
position.
The Group’s risk management system, based notably on
models, may not be effective and may expose the Group
to unidentified or unanticipated risks, which could lead to
significant losses.
The Group’s inability to attract and retain qualified
employees, as well as significant changes in the
regulatory framework related to human resources
management processes and compensation, may
adversely affect its performance.
•

Liquidity and Funding Risks
A number of exceptional measures taken by governments,
central banks and regulators could have a material
adverse effect on the Group’s business, results of
operations and financial position.
The Group's dependence on its access to financing and
its liquidity constraints may have a material adverse effect
on the Group's business, financial position and results of
operations.

•

Risks related to insurance activities
A deterioration in the market situation, and in particular a
significant increase or decrease in interest rates, could
have a material adverse effect on the life insurance
activities of the Group's Insurance business.
Since the Issuer is part of the Group, these risk factors are
applicable to the Issuer

D.6

Key information on the
key risks that are
specific to the securities
and risk warning to the
effect that investors may
lose the value of their
entire investment or part
of it
The Notes may provide for an automatic early redemption linked to a
specific event. Therefore, this may prevent the Noteholders from benefitting
from the performance of the underlying instrument(s) over the whole period
initially envisaged.
The terms and conditions of the Notes may include provisions under which
upon the occurrence of certain market disruptions delays in the settlement of
the Notes may be incurred or certain modifications be made. Moreover, in
case of occurrence of events affecting the underlying instrument(s), the
terms and conditions of the Notes allow the Issuer to substitute the
underlying instrument(s) by new underlying instrument(s), cease the
exposure to the underlying asset(s) and apply a reference rate to the
proceeds so obtained until the maturity date of the Notes, postpone the
maturity date of the Notes, early redeem the Notes on the basis of the
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market value of these Notes or deduct from any due amount the increased
cost of hedging, and in each case without the prior consent of the
Noteholders.
Payments (whether in respect of principal and/or Interest and whether at
maturity or otherwise) on the Notes are calculated by reference to certain
underlying(s), the return of the Notes is based on changes in the value of
the underlying(s), which may fluctuate. Prospective investors should be
aware that these Notes may be volatile and that they may receive no
Interest and may lose all or a substantial portion of their principal.

In the event of the Notes providing for a delivery of any deliverable asset
upon redemption, the delivery of such deliverable asset will be subject to all
applicable laws, regulations and practices and the Issuer shall not incur any
liability whatsoever if it is unable to deliver or procure the delivery of such
deliverable asset to the relevant holder of the Notes because of any such
laws, regulations or practices. Each holder of a Note should be aware that if
the Notes may be redeemed by physical delivery of the deliverable asset, it
shall be deemed to acknowledge its understanding and acceptance of this
matter and to have made its own examination and assessment of its
capacity and power to receive such deliverable asset and not to have relied
on any representation of the Issuer, the Paying Agents, Société Générale as
Guarantor or as Calculation Agent under the Notes, or Société Générale’s
affiliates regarding this matter.
The Guarantee constitutes a general and unsecured contractual obligation
of the Guarantor and no other person. Any payments on the Notes are also
dependent on the creditworthiness of the Guarantor.
Prospective investors in Notes benefiting from the Guarantee should note
that in case of payment default of an Issuer the entitlement of the
Noteholder will be limited to the sums obtained by making a claim under the
Guarantee, and the relevant provisions of the Guarantee and they shall
have no right to institute any proceeding, judicial or otherwise, or otherwise
assert a claim against the Issuer.
The Guarantee is a payment guarantee only and not a guarantee of the
performance by the relevant Issuer or any of its other obligations under the
Notes benefiting from the Guarantee.
Société Générale will act as issuer under the Programme, as the Guarantor
of the Notes issued by the Issuer and also as provider of hedging
instruments to the Issuer. As a result, investors will be exposed not only to
the credit risk of the Guarantor but also operational risks arising from the
lack of independence of the Guarantor, in assuming its duties and
obligations as the Guarantor and provider of the hedging instruments.
The potential conflicts of interests and operational risks arising from such
lack of independence are in part intended to be mitigated by the fact that
different divisions within the Guarantor will be responsible for implementing
the Guarantee and providing the hedging instruments and that each division
is run as a separate operational unit, segregated by Chinese walls
(information barriers) and run by different management teams.
The Issuer and the Guarantor and any of their subsidiaries and/or their
affiliates, in connection with their other business activities, may possess or
acquire material information about the underlying assets. Such activities and
information may cause consequences adverse to Noteholders.
The Issuer and the Guarantor and any of their subsidiaries and/or their
affiliates may act in other capacities with regard to the Notes, such as
market maker, calculation agent or agent. Therefore, a potential conflict of
interests may arise. In connection with the offering of the Notes, the Issuer
and the Guarantor and/or their affiliates may enter into one or more hedging
transaction(s) with respect to a reference asset(s) or related derivatives,
which may affect the market price, liquidity or value of the Notes.

- 25 D7CF70B30D964770012003

APPLICABLE FINAL TERMS
FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

The regulation and reform of “benchmarks” may adversely affect the value of
Notes linked to or referencing such “benchmarks”.
During the lifetime of the Notes, the market value of these Notes may be
lower than the invested capital. Furthermore, an insolvency of the Issuer
and/or the Guarantor may cause a total loss of the invested capital.
The attention of the investors is drawn to the fact that they could
sustain an entire or a partial loss of their investment.
Section E – Offer
E.2.b Reasons for the offer and The net proceeds from each issue of Notes will be applied for the general
use of proceeds
financing purposes of the Société Générale Group, which include making a
profit.
E.3

Description of the terms
and conditions of the
offer

Public Offer Jurisdiction(s): Hungary
Offer Period: from 07/10/2019 to 31/10/2019
Offer Price: The Notes will be offered at the Issue Price. The price is also
increased by fees.
Conditions to which the offer is subject: Offers of the Notes are conditional
on their issue and, on any additional conditions set out in the standard terms
of business of the financial intermediaries, notified to investors by such
relevant financial intermediaries.
The Issuer reserves the right to close the Offer Period prior to its stated
expiry for any reason, provided that the Offer Period may not be shorter
than three Business Days.
The Issuer reserves the right to withdraw the offer and cancel the issuance
of the Notes for any reason at any time on or prior to the Issue Date. For the
avoidance of doubt, if any application has been made by a potential investor
and the Issuer exercises such right, no potential investor shall be entitled to
subscribe or otherwise acquire the Notes.
In each case, a notice to the investors on the early termination or the
withdrawal, as applicable, will be published on the website of the Issuer
(http://prospectus.socgen.com).
Issue Price:

E.4

Description of any
interest that is material
to the issue/offer
including conflicting
interests

100% of the Aggregate Nominal Amount

Save for fees, if any, payable to the Dealer, and so far as the Issuer is
aware, no person involved in the issue of the Notes has an interest material
to the offer.

The Dealer and its affiliates have engaged, and may in the future engage, in
investment banking and/or commercial banking transactions with, and may
perform other services for, the Issuer and its affiliates in the ordinary course
of business.
Société Générale will ensure the roles of provider of hedging instruments to
the Issuer of the Notes and Calculation Agent of the Notes.
The possibility of conflicts of interest between the different roles of Société
Générale on one hand, and between those of Société Générale in these
roles and those of the Noteholders on the other hand cannot be excluded.
Furthermore, given the banking activities of Société Générale, conflicts may
arise between the interests of Société Générale acting in these capacities
(including business relationship with the issuers of the financial instruments
being underlyings of the Notes or possession of non public information in
relation with them) and those of the Noteholders. Finally, the activities of
Société Générale on the underlying financial instrument(s), on its proprietary
account or on behalf of its customers, or the establishment of hedging
transactions, may also have an impact on the price of these instruments and
their liquidity, and thus may be in conflict with the interests of the
Noteholders.
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E.7

Estimated expenses
charged to the investor
by the Issuer or the
offeror

The expenses charged to the investor will be equal to 1.50% of Issue Price
per Note, paid by the purchaser to Erste.
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KIBOCSÁTÁS SPECIFIKUS ÖSSZEFOGLALÓ
Az összefoglalók “Elemek”-nek nevezett tájékoztatási követelményekből épülnek fel, amelyek közlését a
módosított 809/2004 EU Bizottsági Rendelet XXII. Melléklete írja elő. Az A – E Részekben (A.1 – E.7) az Elemek
sorszámozottak.
A jelen összefoglaló az ezen fajtájú értékpapírokkal és Kibocsátóval kapcsolatos összefoglalóba beillesztendő
összes Elemet tartalmazza. Tekintettel arra, hogy egyes Elemek beillesztése nem kötelező, előfordulhat, hogy az
Elemek sorszámozása nem folyamatos.
Előfordulhat, hogy egy adott Elem tekintetében a vonatkozó információ akkor sem adható meg, ha az adott Elem
összefoglalóba történő beillesztése – az értékpapírok és a Kibocsátó fajtájára tekintettel – egyébként szükséges
lenne. Ebben az esetben az összefoglaló az adott Elem rövid bemutatását tartalmazza, valamint egy utalást arra
hogy az Elem „Nem Alkalmazandó”.

A Rész – Bevezetés és figyelmeztetések
A.1

Figyelmeztetés

Ez az összefoglaló az Alaptájékoztató és az alkalmazandó Végleges Feltételek
bevezetőjének tekintendő.
A Kötvényekre vonatkozó befektetői döntést csak az Alaptájékoztató és az
alkalmazandó Végleges Feltételek egészét figyelembe véve lehet meghozni.
Ha az Alaptájékoztatóban és az alkalmazandó Végleges Feltételekben foglalt
információkkal kapcsolatosan keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy az
érintett Tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell
viselnie az Alaptájékoztató és az alkalmazandó Végleges Feltételek fordítási
költségeit a bírósági eljárás megindítását megelőzően.

Csak a jelen összefoglalót – ideértve annak bármilyen fordítását is –
készítő személyeket és kizárólag abban az esetben terheli polgári jogi
felelősség ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy nincs
összhangban a jelen Alaptájékoztató és az alkalmazandó Végleges
Feltételek egyéb részeivel vagy amennyiben az összefoglaló, a jelen
Alaptájékoztató és az alkalmazandó Végleges Feltételek egyéb részeivel
összeolvasva sem tartalmazza a befektetők Kötvényekre vonatkozó
befektetési döntését elősegítő kiemelt információkat.
A.2

Az
Alaptájékoztató
felhasználásával
kapcsolatos
hozzájárulás

A Kibocsátó az alábbi feltételekkel hozzájárul ahhoz, hogy a jelen
Alaptájékoztatót a Kötvények olyan tovább-értékesítéseivel vagy forgalomba
hozatalaival kapcsolatban használják fel, amely tovább-értékesítésekhez vagy
forgalomba hozatalokhoz a Tájékoztató Irányelv alapján tájékoztató
nyilvánosságra hozatala lenne szükséges (Nem Mentesített Forgalomba
Hozatal):
- a hozzájárulás csak a 2019. október 7-től 2019. október 31-ig tartó időszak
(Forgalomba Hozatali Időszak) alatt érvényes;
- a Kibocsátó által az Alaptájékoztatónak a Nem Mentesített Forgalomba Hozatal
céljából történő felhasználásával kapcsolatosan adott hozzájárulása az ERSTE
Investment Hungary Zrt. (Népfürdő utca 24-26., H-1138 Budapest,
Magyarország) (a Kezdeti Felhatalmazott Forgalmazó) és – amennyiben 2019.
október 3-át követően a Kibocsátó további pénzügyi közvetítőket bíz meg és
ezen közvetítők adatait a honlapján (http://prospectus.socgen.com) közzéteszi –
valamennyi pénzügyi közvetítő, akinek az adatai ily módon közzétételre kerültek
a (További Felhatalmazott Forgalmazó) részére adott egyedi hozzájárulásnak
(Egyedi Hozzájárulás) tekintendő;
- a hozzájárulás az Alaptájékoztatónak csak a Kötvények Magyarország
területén történő Nem Mentesített Forgalomba Hozatalaival kapcsolatos
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felhasználására terjed ki.

A befektetők részére a Nem Mentesített Forgalomba Hozatal
feltételeivel kapcsolatosan adandó tájékoztatást a forgalomba
hozatal helye szerinti Kezdeti Felhatalmazott Forgalmazó köteles
megadni.
B Rész – Kibocsátók és Garanciavállaló
B.1

A Kibocsátó jogi SG Issuer (vagy a Kiboocsátó)
és
kereskedelmi
neve

B.2

Székhely,
jogi Székhely: 16 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburgi
forma,
a Nagyhercegség.
működésre
irányadó
jog, Jogi forma: Nyilvánosan működő részvénytársaság (société anonyme).
bejegyzés országa
A Kibocsátó működésére irányadó jog: luxemburgi jog.
Bejegyzés országa: Luxemburg.

B.4b

A Kibocsátót és az A Kibocsátó 2019. folyamán is folytatja a társasági céljaival kapcsolatos
általa
folytatott tevékenységét.
tevékenység
szerinti ágazatot
érintő
trendek
bemutatása

B.5

A
Kibocsátó szolgáltatásokat és személyre szabott pénzügyi megoldásokat kínál egyedi
csoportjának és a ügyfelek, nagyvállalatok és intézményi befektetők részére. A Csoport az alábbi
három, egymást kiegészítő alapüzletágra támaszkodik:
Kibocsátó
csoportban
•
Francia Lakossági Banki Üzletág;
elfoglalt helyének
•
Nemzetközi Lakossági Banki, Pénzügyi Szolgáltatási és Biztosítási
bemutatása

A

Société

Générale

Csoport

(a

Csoport)

széleskörű

tanácsadói

Üzletág; valamint

•

Nagyvállalati Befektetési Banki, Privát Banki, Eszköz- és
Vagyonkezelői és Értékpapírokkal Kapcsolatos Szolgáltatási Üzletág.

A Kibocsátó a Csoport egyik leányvállalata és nincsenek leányvállalatai.

B.9

Nyereségre
vonatkozó
előrejelzés
becslés

vagy

Nem alkalmazandó. A Kibocsátó nem készít nyereségre vonatkozó
előrejelzést vagy becslést.

B.10

Múltbéli pénzügyi Nem alkalmazandó. A könyvvizsgálói jelentés semmilyen fenntartást
információkhoz
nem tartalmaz.
kapcsolódó
könyvvizsgálói
jelentésben jelzett
fenntartások

B.12

A Kibocsátóval
kapcsolatos
kiemelt múltbéli
pénzügyi

(ezer
euróban)

2018. december 31-én
lezárt év
(auditált)

2017. december 31-én
lezárt év
(auditált)
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tájékoztatás

Nyilatkozat
a
Kibocsátó
kilátásaiban
a
Kibocsátó
utolsó
közzétett
auditált
pénzügyi
beszámolójának
kelte
óta
bekövetkezett
jelentős hátrányos
változásról

Összes
bevétel

68.302

92.353

Adózás előtti
nyereség

251

105

Pénzügyi év
nyeresége

187

78

Összes
eszköz

49.362.650

48.026.909

Nem alkalmazandó. Nem következett be jelentős hátrányos változás a
Kibocsátó kilátásaiban 2018. december 31. óta.

A
pénzügyi Nem alkalmazandó. Nem következett be jelentős hátrányos változás a
helyzetben vagy Kibocsátó pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozíciójában 2018.
kereskedelmi
december 31-e óta.
pozícióban
a
múltbéli pénzügyi
tájékoztatás által
lefedett időszakot
követően
bekövetkezett
jelentős változások
B.13

A
Kibocsátóval Nem alkalmazandó. Nem történt a Kibocsátóval kapcsolatos olyan
kapcsolatos olyan közelmúltbeli esemény, amely jelentős mértékben érintheti a Kibocsátó
közelmúltbeli
fizetőképességének megítélését.
események
amelyek jelentős
mértékben
érinteheti
a
Kibocsátó
fizetőképességének
megítélését

B.14

A Kibocsátó többi
csoporttaggal való
kapcsolatára
vonatkozó
nyilatkozat

B.15

Az adott Kibocsátó csoporton belüli helyzetére vonatkozóan lásd a fenti B.5
Elemet.

Az SG Issuer a csoporton belül a Société Générale Bank & Trust-tól
függ.

A Kibocsátó fő Az SG Issuer fő tevékenysége a finanszírozásnak olyan warrantok és
tevékenységeinek
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (középlejáratú euró kötvények)
bemutatása
kibocsátása útján történő megteremtése, amely értékpapírok a Société
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Générale társult forgalmazóin keresztül kerülnek intézményi vagy lakossági
ügyfelek számára forgalomba hozatalra. A fenti hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok kibocsátása útján befolyt bevétel a Société Générale, valamint a
Csoport többi tagja felé kerül kihitelezésre.

B.16

A
Kibocsátó
tudomása szerint
a
Kibocsátóban
közvetlen
és
közvetett
tulajdonnal
és
befolyással
rendelkezők
személye
és
befolyásuk jellege

B.18

A garancia jellege
és terjedelme

Az SG Issuer a Société Générale Bank & Trust S.A. 100%-os
tulajdonában álló leányvállalata. A Société Générale Bank & Trust S.A.
a Société Générale 100%-os tulajdonában álló és teljes mértékben
konszolidált leányvállalata.

A 2019. június 14-én kelt francia jog alatti garancia (a Garancia) alapján a
Kötvényeket a Société Générale (a Garanciavállaló) feltétel nélkül és
visszavonhatatlanul garantálja.
A Törvénykönyv L. 613-30-3-I-30 Cikkelyének megfelelően a Garancia szerinti
kötelezettségek a Garanciavállaló közvetlen, feltétlen, nem biztosított és
általános szenior elsőbbségi ranghelyű kötelezettségeit képezik és a
Garanciavállaló egyéb fennálló vagy jövőbeli, közvetlen, feltétlen, nem
biztosított és általános szenior elsőbbségi ranghelyű kötelezettségével –
ideértve a Garanciavállaló betétekkel kapcsolatos kötelezettségeit is –
szemben legalább azonos ranghelyen (pari passu) rangsorolódnak és lesznek
rangsorolva.
A Kibocsátó által fizetendő azon összegekre történő bármely hivatkozás,
amelyek tekintetében a Garanciavállaló garanciát vállal, úgy kezelendő, hogy
az Európai Parlamenti és az Európai Unió Tanácsi 2014/59/EU irányelv
szerinti hitelezői feltőkésítési eszköznek valamely illetékes hatóság által
történő alkalmazása eredményeképpen a hivatkozott összegek időről időre
közvetlenül csökkenhetnek – és/vagy részvényesi tőkévé történő átalakítás
esetén az átalakításból kifolyólag csökkenhetnek – és/vagy egyéb módon
módosulhatnak.

B.19

A
Garanciavállalóra
vonatkozó olyan
információk,
mintha
a
Garanciavállaló
ugyanolyan
értékpapírok
kibocsátója lenne,
mint
amire
a
Garancia
vonatkozik

A Société Générale-ra vonatkozó információkat az alábbi B.19 / B.1, B.19 / B.2,
B.19 / B.4b, B.19 / B.5, B.19 / B.9, B.19 / B.10, B.19 / B.12, B.19 / B.13, B.19 /
B.14, B.19 / B.15 és B.19 / B.16 Elemek úgy tartalmazzák, mintha a Société
Générale ugyanolyan típusú Kötvények kibocsátója lenne, mint amire a
Garancia vonatkozik:
B.19 / B.1: Kibocsátó jogi és kereskedelmi neve
60T

Société Générale
B.19 / B.2: Székhely, jogi forma, alkalmazandó jog, bejegyzés országa
Székhely: 29, boulevard Haussmann, 75009 Párizs, Franciaország. Jogi forma:
Nyilvánosan működő részvénytársaság (société anonyme).
A Kibocsátó működésére irányadó jog: francia jog. Bejegyzés országa:
Franciaország.
B.19 / B.4.b: A garanciavállalót és az általa folytatott tevékenység szerinti
ágazatokat érintő ismert trendek bemutatása
A Société Générale tekintetében továbbra is alkalmazandóak az általános
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kockázatok, valamint az üzleti tevékenységével kapcsolatos kockázatok.
Annak ellenére, hogy 2019 első negyedévében számos fejlett ország
gazdaságának GDP-je üdvözlésre méltó módon újra emelkedésnek indult, a
legtöbb mutató továbbra is a globális gazdaság jövőbeli lassulását jelzi az
Amerikai Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültségeknek, a
Brexittel kapcsolatos folyamatos bizonytalanságnak valamint számos
országspecifikus korlátozó tényezőnek köszönhetően.
A pénzügyi piacok figyelme erőteljesebben irányult a politikai kockázatokra,
tekintettel arra, hogy ezen kockázatok fékezhetik a növekedési kilátásokat.
Sem az említett bizonytalanságokhoz kapcsolódó piaci feszültségek, sem a
befektetések mértékének határozottabb mértékű lassulása nem zárható ki,
amely egyben egy határozottabb mértékű lassulást idézhet elő. A fentiek
mellett az olaj piaca továbbra is rendkívül volatilis.
Az alacsony mértékű inflációra valamint a gazdasági növekedés lassulásának
előjeleire tekintettel a központi bankok a jövőbeli iránymutatásaikban
megengedőbb hangnemet kezdtek alkalmazni.
2020-hoz közeledve a fiskális politika várhatóan kevésbé lesz megengedő az
Amerikai Egyesült Államokban, azonban továbbra is megőrizheti támogató
jellegét Kínában. Az euró zónán belül a fiskális politika tagállamonként
változhat.
A pénzügyi piacok fejlődését vizsgálva elmondható, hogy bár a 2019-es nehéz
kezdet után a Brexit tekintetében április elején bejelentett hat hónapos
hosszabbítás a kezdetben enyhítő hatásúnak bizonyult, azonban a
kereskedelmi feszültségek májusi kiéleződése, a technológiák szállítási
láncolatainak megszakadásával kapcsolatos félelmek valamint a geopolitikai
feszültségek (például az Iránnal szemben az Amerikai Egyesült Államok által
alkalmazott szankciók) az év második negyedévében újból aláásták a piaci
bizalmat.
A világ főbb gazdaságainak egyedi pályáit nézve:
•

Az Amerikai Egyesült Államok növekedése a magán és az állami
fogyasztásnak köszönhetően továbbra is dinamikus marad, azonban
kételyeink vannak e teljesítmény tartósságát illetően. A fiskális ösztönzés
hatásának a 2019-es év közepére történő elhalványulása, valamint a
nagyvállalati bevételek alacsonyabb mértéke – tekintettel arra, hogy a
magasabb import vámok és a növekvő munkaerő költségek az árrések
csökkenését idézik elő – a jövőben gyengíteni fogja a gazdaságot.

•

Bár az euró zónában a stabil belföldi fogyasztás valamint az erős
munkaerőpiac támogatja a gazdasági aktivitást, azonban 2019 és 2020
során a növekedést lassítani fogja az export csökkenése és a
befektetések alacsonyabb volumene.

•

A Brexittel kapcsolatos bizonytalanságokból kifolyólag Nagy Britannia
gazdasága jelentős lendületvesztést szenvedett el.

•

2019 első negyedévében gyorsult a japán gazdasági növekedés, azonban
a privát fogyasztás és a tőkeráfordítások mértéke jelenleg csökken.

•

A hirtelen lassulás kockázatának fényében Kína fiskális és monetáris
intézkedések elegyének alkalmazásával lazító jellegű politika
alkalmazásába kezdett.

•

Ez egyes feltörekvő piacokon egyenlőtlenek a növekedési kilátások. Bár a
pénzügyi feltételek továbbra is kedvezőek – különös tekintettel az
amerikai egyesült államokbeli kamatemelési várakozások visszaesésére –
a feltörekvő piacokon 2019 és 2021 során nagymértékű nagyvállalati
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adósságtörlesztésekre kerülhet sor, és ennek megfelelően a feltörekvő
piacok továbbra is ki vannak téve a piaci hangulat esetleges
változásainak.
Szabályozói szemszögből nézve a 2019-es év első félévét a CRR2/CRD5-ös
banki szabályozói csomag elfogadása jellemezte. Ezen szabályozói csomag
2019. június 27.-én lépett hatályba. A legtöbb rendelkezés két éven belül,
2021 júniusában lép hatályba, azonban egyes rendelkezések, mint például a
TLAC (angolul: Total Loss Absorbing Capacity) már 2019 június végétől
alkalmazandóak. A CRD5-ös irányelv alkalmazására a francia jogba történő
átültetését követően kerül sor, amely legkésőbb 2020 végére várható.
Ugyanakkor a Bázel III reformot véglegesítő megállapodásnak az európai
jogrendbe történő átültetése jelenleg nincs az európai törvényhozó
intézmények napirendjén.
B.19 / B.5: A garanciavállaló csoportjának és a garanciavállaló csoportban
elfoglalt helyének bemutatása
A Csoport széleskörű tanácsadói szolgáltatásokat és személyre szabott
pénzügyi megoldásokat kínál egyedi ügyfelek, nagyvállalatok és intézményi
befektetők részére. A Csoport az alábbi három, egymást kiegészítő
alapüzletágra támaszkodik:
•

Francia Lakossági Banki Üzletág;

•

Nemzetközi Lakossági Banki, Pénzügyi Szolgáltatási és Biztosítási
Üzletág; valamint

•

Nagyvállalati Befektetési Banki, Privát Banki, Eszköz- és
Vagyonkezelői és Értékpapírokkal Kapcsolatos Szolgáltatási Üzletág.

A Kibocsátó a Société Générale Csoport anyavállalata.
B.19 / B.9: Nyereségre
garanciavállaló részéről

vonatkozó

előrejelzés

vagy

becslés

a

Nem alkalmazandó. A Kibocsátó nem tesz közzé nyereségre vonatkozó
előrejelzési vagy becslési adatokat.
B.19 / B.10: Múltbéli pénzügyi információkhoz kapcsolódó könyvvizsgálói
jelentésben jelzett fenntartások
Nem alkalmazandó. A könyvvizsgálói jelentés semmilyen fenntartást nem
tartalmaz.
B.19 / B.12: A garanciavállalóval kapcsolatos kiemelt múltbéli pénzügyi
tájékoztatás
2019
2018.12.31első
2018 első
2017.12.31n(2) lezárt
félév
félév (nem
én lezárt év
év
(nem
auditált)
(auditált)
(auditált)(2)
auditált)
Eredmények
(millió
euróban)
Nettó banki árbevétel 12.475
12.748
25.205
23.954
Működési nyereség
2.838
3.238
6.269
4.767
Cégcsoport mögöttes
2.332
2.590
4.468
4.491
nettó jövedelme (1)
Cégcsoport közölt nettó
1.740
2.127
3.864
2.806
bevétele
Francia lakossági Banki
590
635
1.237
1.059
Üzletág
Nemzetközi Lakossági
979
970
2.065
1.939
Banki Üzletág &
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Pénzügyi Szolgáltatások
Globális Banki és
Befektetői Megoldások
Üzletág
Vállalati Központ
Nettó kockázati költség

414

673

1.197

1.593

(243)

(151)

(635)

(1.785)

(578)
Mögöttes ROTE ** (1)
9,1%
Tier 1 szint arány ** 14,8%
Tevékenység (milliárd
euróban)
Az összes eszköz és
kötelezettség 1.388,6
Ügyfélhitelek amortizált
438,3
bekerülési értéken
Ügyfélbetétek
412,9
Saját tőke (milliárd
euróban)
Részvényesi tőke,
63,1
csoportosztalék
Nem ellenőrző
4,7
részesedések
Cash Flow Jelentések
(millió euróban)
Készpénz és
készpénzhelyettesítő
eszközök nettó bevétele (2.839)
(kiadása)

(378)
11,0%

(1.005)
9,7%

(1.349)
9,6%

13,6%

13,7%(3)

13,8%

1,298.0

1.309,4

1.274,2*

427,3

447,2

417,4*

415,1

416,8

410,6*

60,1

61,0

59,9*

4,4

4,8

4,5*

(29.832)

(17.617)

18.023

Ezeket a pénzügyi információk korlátozottan felülvizsgáltak.
* A konszolidált éves mérleg összege 2018. december 31-én 1,309 milliárd euró
(2018. január 1-én 1,274 milliárd euró, 2017. december 31-én 1,275 milliárd
euró) volt. A 2018. január1-i mérlegnél alkalmazták elóször az IFRS 9-et a
leányvállalatok kivételével a biztosítási szektorban (nem auditált).
** Nem auditált, korlátozott felülvizsgálatnak alá nem vetett pénzügyi arányok.
(2)

Kivételes tételekhez igazítva és az IFRIC 21-el lineáris.

(2)

A Csoport konszolidált eredménykimutatásának közzététele az IFRS 9-re
történő átállást követően 2018-tól az alábbiak szerint módosult:

(3)

▪

a biztosítási tevékenységekből származó bevételek és kiadások egy
adott tételsorba lettek csoportosítva a "Nettó banki eredmény" alatt;

▪

A "Kockázat költsége" tételsor mostantól kizárólag a hitelkockázatra
vonatkozik.

A részvényben történő osztalék opciójának figyelembe vétele, 50%-os
jegyzési rátát feltételezve, leginkább a CET1 rátára gyakorolt +24BP
hatással.

2018. december 31-e óta nem következett be a Kibocsátó kilátásaiban
lényeges hátrányos változás.
2019. június 30-a óta nem következett be a Kibocsátó pénzügyi vagy
kereskedelmi pozíciójában jelentős változás.
A garanciavállaló kilátásaiban a garanciavállaló utolsó közzétett auditált
pénzügyi beszámolójának kelte óta bekövetkezett jelentős hátrányos
változás hiányával kapcsolatos nyilatkozat
Nem történt jelentős változás a Société Générale kilátásaiban 2018. december
31. óta.
A garanciavállaló pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozíciójában a
múltbéli pénzügyi tájékoztatás által lefedett időszakot követően
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bekövetkezett jelentős változások
Nem alkalmazható. Nem történt jelentős változás a Société Générale pénzügyi
vagy kereskedelmi pozíciójában 2019. június 30. óta.
B.19 / B.13: A garanciavállalóval kapcsolatos olyan közelmúltbeli
események amelyek jelentős mértékben érinthetik a garanciavállaló
fizetőképességének megítélését
Nem alkalmazandó. Nem történtek a Société Générale-val kapcsolatos olyan
közelmúltbeli események, amelyek jelentős mértékben érinthetik a Société
Générale fizetőképességének megítélését.
B.19 / B.14: A garanciavállaló többi csoporttaggal való tulajdonosi
kapcsolatára vonatkozó nyilatkozat
A Société Générale csoporton belüli helyzetére vonatkozóan lásd a fenti B.5
Elemet.
A Société Générale a Csoport végső holding társasága. Ennek ellenére a
Société Générale saját üzleti tevékenységet is folytat és nem csak egyszerű
vagyonkezelői (holding) szerepet tölt be a leányvállalatokkal szemben.
B.19 / B.15: A garanciavállaló fő tevékenységeinek bemutatása
Lásd a fenti B.19/ B.5 Elemet.
B.19 / B.16: A garanciavállaló tudomása szerint a garanciavállalóban
közvetlen és közvetett tulajdonnal és befolyással rendelkezők személye és
befolyásuk jellegének bemutatása
Nem Alkalmazandó. A Société Générale-nak nincs tudomása a Société
Générale-ban (a francia jog alapján) közvetlen vagy közvetett tulajdonnal vagy
ellenőrzéssel rendelkező egyéb társaságról.

C Rész – Értékpapírok
C.1

C2

C5

A
forgalomba
hozott
és/vagy
tőzsdére
bevezetésre kerülő
értékpapírok
típusai
és
osztályai, ideértve
bármilyen
értékpapír
azonosító számot
Az
értékpapírkibocsátás
devizaneme
Az értékpapírok
szabad
átruházhatóságára
vonatkozó
bármilyen
korlátozás

A Kötvények lehetnek részvényhez kötött származtatott eszközök (a
Kötvények).
ISIN Kód: XS2027755607
Közös Kód: 202775560

Forint

Nem alkalmazandó. Az egyes országokban esetlegesen alkalmazandó
értékesítési és átruházási korlátozások – ideértve az Engedélyezett
Kedvezményezetteken kívűli személyek részére vagy javára szóló
értékesítéssel és átruházással kapcsolatos korlátozásokat – kivételével a
Kötvények átruházhatósága nem korlátozott.
Engedélyezett Kedvezményezett mindazon személyeket jelenti, amely
személy (i) az S Rendelet alapján nem minősül amerikai személynek;
(ii) a CEA vagy a CEA alapján kibocsátott vagy javasolt semmilyen
CFTC Szabály, irányelv vagy rendelkezés alapján nem tekintendő
amerikai személynek (a félreértések elkerülése végett amerikai
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személynek tekintendő minden a 4.7(a)(1)(iv) CFTC Szabály szerint –
ide nem értve annak (D) albekezdése szempontjából a „Nem Amerikai
Személynek” tekinthető minősített befektetőkre vonatkozó kivételt –
„Nem Amerikai Személynek” nem minősülő személy); és (iii) az 1934.
évi Amerikai Tőzsdetörvény 15G szakaszában meghatározott
hitelkockázat megtartására vonatkozó végleges rendelkezéseinek és
módosításainak értelmében nem minősül Amerikai Személynek (az
Amerikai Kockázat-megtartási Szabályok) (a Kockázat-megtartási
Amerikai Személy).
C8

Az
értékpapírokhoz
fűződő
jogok,
ideértve
a
ranghelyet,
a
jogokkal
kapcsolatos
korlátozásokat és
a
jogok
gyakorlásával
kapcsolatos
eljárásokat

Az értékpapírokhoz fűződő jogok:
Feltéve hogy a Kötvények megelőző visszaváltására nem kerül sor, a
Kötvények tulajdonosai (a Kötvénytulajdonosok) a Kötvények után olyan
visszaváltási összegre lehetnek jogosultak, amely alacsonyabb vagy
magasabb lehet az eredetileg befektetett összegnél vagy megegyezhet azzal
(lásd a C.18-es Elemet).
A Kötvénytulajdonos az alábbi esetekben lesz jogosult valamely összeg
azonnali megfizetésére:

- a Kibocsátó elmulasztja a Kötvényekkel kapcsolatos fizetési vagy
egyéb kötelezettségeinek teljesítését;
- a Garanciavállaló elmulasztja a Garancia alapján vállalt
kötelezettségei teljesítését vagy amennyiben a Garanciavállaló által
vállalt Garancia érvénytelenné válik; vagy
- a Kibocsátót érintő fizetésképtelenségi vagy csődeljárás(ok).
A Kötvények feltételeinek módosításához a Kötvénytulajdonosok
hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás az adott ügynöki
szerződés rendelkezései szerint szerezhető meg, amely szerződést a
Kibocsátó kérés esetén a Kötvénytulajdonosok rendelkezésére bocsát.
Beszámítási jogról történő lemondás:
A Kötvénytulajdonosok a jogszabályok által megengedett legnagyobb
mértékben lemondanak a Kötvényekkel kapcsolatos beszámítási,
megtérítési és visszatartási jogaikról.
Alkalmazandó jog:

A Kötvényekre és a Kötvényekből fakadó vagy azokkal kapcsolatos
szerződésen kívüli kötelezettségekre, továbbá ezek értelmezésére az
angol jog az irányadó.
A Kibocsátóval szembeni jogviták tekintetében a Kibocsátó elfogadja
az angol bíróságok joghatóságát, de tudomásul veszi, hogy a
Kötvénytulajdonosok jogosultak más hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság előtt pert indítani.
Ranghely:
A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétlen, nem biztosított és nem alárendelt
kötelezettségeit képezik és a Kibocsátó más fennálló vagy jövőbeli, közvetlen,
feltétlen, nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségével szemben
legalább azonos ranghelyen állnak és fognak állni.

Az értékpapírok által megtestesített jogok korlátai:
- A Kibocsátó adózási vagy szabályozói okok alapján vagy a mögöttes
eszközt érintő rendkívüli események bekövetkezése esetén vagy további
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megszakítási esemény(ek) bekövetkezése esetén, jogosult a Kötvényeket
lejáratuk előtt, azok piaci értékén visszaváltani.
- Amennyiben a kintlévő Kötvények és az eredetileg kibocsátott Kötvények
számának hányadosa nem éri el a 10%-ot, a Kibocsátó jogosult a
Kötvényeket lejáratuk előtt, azok piaci értékén visszaváltani.
- A Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok jóváhagyása nélkül jogosult a pénzügyi
feltételek módosítására a mögöttes eszköz(ökk)el kapcsolatos kiigazítási
események fennállása esetén és a mögöttes eszközt érintő rendkívüli
események bekövetkezése esetén vagy további megszakítási esemény(ek)
bekövetkezése esetén a Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok jóváhagyása
nélkül jogosult a mögöttes eszköz(öke)t új mögöttes eszköz(ökk)el
helyettesíteni vagy az esedékes összegekből a megnövekedett fedezeti
költségeket levonni.
- A Kibocsátó a Kötvények lejárati napjáig a mögöttes eszközt érintő
rendkívüli események bekövetkezése esetén vagy további megszakítási
esemény(ek) bekövetkezése esetén jogosult az esedékes összegek
egészének vagy részének monetizálására.
- A tőkeösszeg és kamat megfizetésével kapcsolatos követelések
(tőkeösszeg esetén) tíz év és (kamatok esetén) öt év alatt évülnek el, amely
időtartamok azon a napon kezdődnek, amely napon az adott összeg először
esedékessé vált, és annak megfizetését elmulasztották.
- A Kibocsátó fizetési késedelme esetén a Kötvénytulajdonosok nem
jogosultak a Kibocsátó elleni jogi vagy egyéb eljárást kezdeményezni vagy
igényeiket bármely egyéb módon érvényesíteni. A fentiektől függetlenül a
Kötvénytulajdonosok továbbra is jogosultak lesznek a meg nem fizetett
összegnek a Garanciavállaló általi megfizetését követelni.
Adózás:
A Kötvények, a Kamatszelvények vagy a Garancia tekintetében minden
kifizetésre bármely Adózási Ország által kivetett jelenlegi vagy jövőbeli adók,
illetékek vagy bármilyen jellegű kormányzati díjak levonása nélkül kerül sor,
kivéve, ha a fenti levonást törvény írja elő.
Amennyiben a fentiek szerinti levonásra kerül sor, az adott Kibocsátó illetve
adott esetben Garanciavállaló (bizonyos körülmények kivételével) a törvény
által megengedett mértékben köteles a levont összegeknek megfelelő
további összegeket megfizetni annak érdekében, hogy a Kötvénytulajdonos
vagy Kamatszelvény-tulajdonos a fenti adók, illetékek vagy kormányzati díjak
levonását követően a teljes fizetendő összeget megkapja.
A fenti szerződéses rendelkezésektől eltérően semmi esetben sem
követelhető a Kibocsátótól, illetve adott esetben a Garanciavállalótól, hogy
bármilyen további összeget fizessen a Kötvények vagy a Kamatszelvények
tekintetében bármilyen levonás vagy visszatartás miatt azesetben, ha ez a
további fizetési kötelezettség (i) az Amerikai Egyesült Államok
Adótörvénykönyve
(Internal
Revenue
Code
of
1986)
(az
„Adótörvénykönyv”) 1471(b) paragrafusa alapján, illetve az 1471-1474
paragrafusai alapján, vagy ezen rendelkezésekkel összefüggő bármilyen
szabályozás vagy megállapodás alapján, vagy az ezen paragrafusok
bármilyen hivatalos értelmezése alapján, vagy az ezen paragrafusoknak a
kormányok közti értelmezését végrehajtó jogszabály alapján vagy (ii) az
Amerikai Egyesült Államok Adótörvénykönyve 871(m) paragrafusa alapján
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keletkezett vagy (iii) az Amerikai Egyesült Államok bármely más törvénye
alapján keletkezett.
A fentiek alkalmazásában:
Adózási Ország Luxemburgot vagy annak bármely közigazgatási részét vagy
adózási jogkörrel rendelkező hatóságát jelenti.

C11

Utalás arra, hogy
a
kibocsátott
értékpapírokat
bevezették-e vagy
be fogják-e vezetni
valamely
szabályozott vagy
más
hasonló
piacra, az érintett
piacok
megjelölésével

C15

Az
alapulfekvő
eszköz(ök) értéke
mennyiben
befolyásolja
a
befektetések
értékét

Nem alkalmazandó. A Kötvények szabályozott vagy más hasonló piacra
történő bevezetésére nem került sor.

A Kötvények értéke, az adott kamatfizetési napon a kamatszelvény összeg
Kötvénytulajdonos számára történő megfizetése, az adott automatikus lejárat
előtti visszavásárlási napon az automatikus lejárat előtti visszaváltási összeg
Kötvénytulajdonos számára történő megfizetése és a lejárati napon a
visszaváltási összeg Kötvénytulajdonos számára történő megfizetése függ a
mögöttes eszköz(ök)nek az adott értékelési nap(ok)on mért teljesítményétől.
A Kötvények értéke a mögöttes eszköz pozitív vagy negatív teljesítményéhez
kötött. A fizetendő összeg(ek) az alapján kerülnek meghatározásra hogy
valamely feltétel attól függően teljesültnek tekinthető-e (vagy sem), hogy a
mögöttes
eszköz
teljesítménye
az
előzetesen
meghatározott
teljesítménykorlátot eléri vagy meghaladja-e. A mögöttes eszköz
teljesítménye tekintetében tőkeáttétel és/vagy minimum érték is alkalmazásra
kerülhet.

C16

A származtatott
értékpapírok
lejárata – jogok
gyakorlásának
napja
vagy
a
végleges
referencia nap

A Kötvények lejárati napja 2022. november 8. és a végső referencia nap a
végső értékelési nappal fog megegyezni.

C17

A származtatott
értékpapírok
elszámolásának
rendje

Készpénzes és / vagy fizikai elszámolással.

C18

A származtatott A Kötvények kibocsátási napja 2019. november 8. (a Kibocsátási Nap)
értékpapírok
és a Kötvények meghatározott névértéke 300.000 forint (a
hozamának
Meghatározott Névérték).
számítása
Struktúrált Kamat Feltéve hogy a Kötvények megelőző
Összeg(ek)
visszaváltására nem került sor, a Kibocsátó

A lejárati nap a fenti C.8-as és az alábbi C.18-as Elemekben foglalt
rendelkezések szerint módosítható.

minden egyes Kamatfizetési Nap (i) (i 1-től 8-ig)
tekintetében
a
Kötvénytulajdonosoknak
Kötvényenként az alábbi – a Számítási Ügynök
által meghatározott – összeget köteles
megfizetni:
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1. Szcenárió:
Amennyiben az (i) Értékelési Napon az (i)
Teljesítmény eléri vagy meghaladja a -30%-ot,
akkor
az (i) Struktúrált Kamat Összeg = Max(0;
Meghatározott Névérték x (i x 3,79%) – (i-1)
Összesített Kamatszelvény Kifizetés)
2. Szcenárió:
Amennyiben (i) Értékelési Napon az
Teljesítmény nem éri el a -30%-ot, akkor

(i)

az (i) Struktúrált Kamat Összeg = 0

Meghatározott
Fizetési
Periódus(ok)
Kamatfizetési
Nap(ok)

/

Kamatfizetési Nap (i) (i 1-től 8-ig) 2020. május 8.;
2020. november 9.; 2021 május 10.; 2021.
november 8.; 2022. május 9.; 2022. november 8.;
2023. május 8.; 2023. november 8.

(ÉV/HÓNAP/NAP)
Automatikus
Lejárat
Előtti
Visszaváltási
Összeg(ek):

Feltéve
hogy
a
Kötvények
megelőző
visszaváltására nem került sor, és amennyiben
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Esemény
következett be, a Kibocsátó az alábbi
rendelkezésekkel összhangban köteles a
Kötvényeket lejáratuk előtt az (i) Automatikus
Lejárat Előtti Visszaváltási Napon ((i) 2-től 7-ig)
visszaváltani:
(i) Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási
Összeg = Meghatározott Névérték x (100%).

Automatikus
Lejárat
Előtti
Visszaváltási
Nap(ok):

(i) Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Nap
((i) 2-től 7-ig): 2020. november 9.; 2021. május
10.; 2021. november 8.; 2022. május 9.; 2022.
május 8.; 2023. május 8.

(ÉV/HÓNAP/NAP)
Automatikus
Lejárat
Előtti
Visszaváltási
Esemény:

a Számítási Ügynök megítélése alapján abban
az
esetben
tekinthető
bekövetkezettnek,
amennyiben az (i) Értékelési Napon ((i) 2-től 7-ig)
az (i) Teljesítmény meghaladja vagy megegyezik
az
(i)
Automatikus
Korlát
Esemény
Bekövetkezésével
kapcsolatos
Visszahívás
összegével.

Végső
Visszaváltási
Összeg:

Feltéve
hogy
a
Kötvények
megelőző
visszaváltására nem került sor, a Kibocsátó az
alábbi rendelkezésekkel összhangban köteles a
Kötvényeket a Lejárati Napon visszaváltani:
1. Szcenárió:
Amennyiben a (8) Értékelési Napon a (8)
Teljesítmény eléri vagy meghaladja a -30%-ot,
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akkor
a Végső Visszaváltási Összeg = Meghatározott
Névérték x [100%].
2. Szcenárió:
Amennyiben a (8) Értékelési Napon a (8)
Teljesítmény nem éri el a -30%-ot, akkor
a Végső Visszaváltási Összeg = (8) Fizikai
Leszállítási Összeg
A Kötvények visszavásárlására készpénzben
és/vagy a vonatkozó leszállítandó eszköz(ök)
leszállítása útján kerülhet sor.
Dátumokkal kapcsolatos meghatározások:

(0) Értékelési Nap

2019. november 1.

(ÉV/HÓNAP/NAP)

(i) Értékelési Nap
((i) 2-től 8-ig)
(ÉV/HÓNAP/NAP)

2020. május 1.; 2020. november 2.; 2021. május
3.; 2021. november 1.; 2022. május 2.; 2022.
november 1.; 2023. május 1.; 2023. november 1.

Termékkel
kapcsolatos
meghatározások:

A
Képletekkel
kapcsolatos
4.
További
Kamatfeltételek rendelkezéseinek függvényében
alkalmazandó.

(i-1)
Összesített
Kamatszelvény
Kifizetés

(i-2) Összesített Kamatszelvény Kifizetés + (i-1)
Struktúrált Kamat Összeg

((i) 2-től 8-ig)

azzal, hogy:
(0) Összesített Kamatszelvény Kifizetés = 0
(nulla)

(i) Teljesítmény

((i) S / (0) S) – 100% értéket jelenti.

((i) 1-től 8-ig)
(i) S

bármely Értékelési Nap tekintetében
Alapulfekvő Eszköz Zárási Árát jelenti

((i) 1-től 8-ig)
(i)
Automatikus
Korlát
Esemény
Bekövetkezésével
kapcsolatos
Visszahívás

az

(2)
Automatikus
Korlát
Esemény
Bekövetkezésével kapcsolatos Visszahívás = 0%
(3)
Automatikus
Korlát
Esemény
Bekövetkezésével kapcsolatos Visszahívás = 5%
(4)
Automatikus
Korlát
Esemény
Bekövetkezésével kapcsolatos Visszahívás = 10%
(5)
Automatikus
Korlát
Esemény
Bekövetkezésével kapcsolatos Visszahívás = 15%
(6)

Automatikus

Korlát

Esemény
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Bekövetkezésével kapcsolatos Visszahívás = 20%
(7)
Automatikus
Korlát
Esemény
Bekövetkezésével kapcsolatos Visszahívás = 25%

(i)
Árfolyam

Deviza

(i = 8)

Az (i) Deviza Árfolyam az (i) Értékelési Napon a
Számítási Ügynök által az Értékelési Időpontban
az Árfolyam Szolgáltatás alapján meghatározott
vonatkozó X/Y (X a Mögöttes Eszköz
devizaneme, Y a Kötvény Meghatározott
Devizaneme) deviza átváltási árfolyam rögzítését
jelenti.
Azzal, hogy:
- az Értékelési Időpont az a befogadási időpont,
amelyet a piaci szereplők általában használnak
erre az Árfolyam Szolgáltatásra
- az Árfolyam Szolgáltatás a WMR.

Fizikai Leszállítási
Összeg

(8) Fizikai Leszállítási Összeg a Leszállítható
Eszköz alábbi képlet szerint meghatározott és
kiszámított egész számjegyű összegét jelenti:
(8) Fizikai Leszállítási Összeg = Meghatározott
Névérték / ((S(0) x (8) Deviza Árfolyam) x (8)
Deviza Árfolyam))
Ennek a számnak a tört része (amennyiben
alkalmazandó) készpénzben kerül kifzetésre: a
Meghatározott Devizanemű készpénzösszeg a
(a) tört rész és (b) a Termék (i) az ezen
Alapulfekvő Eszköz (8) Értékelési Napon és (ii) a
(8) Értékelési Napon meghatározott vonatkozó
(8) Deviza Árfolyamon számított érvényes Zárási
Árának a szorzata alapján kerül kiszámításra.
Ezen készpénz összege 4 tizedesértékig kerül
kerekítésre.

C19

C20

Az
alapulfekvő
eszköz
érvényesítési ára
vagy
végső
referencia ára
Az
alapulfekvő
eszköz típusa és az
alapulfekvő
eszközzel
kapcsolatos
információk
közlésének helye

Lásd a fenti C.18-as Elemet.
Végső referencia ár: a mögöttes eszköz(ök)nek a visszaváltásra
alkalmazandó értékelési nap(ok)on számított értéke, amely függ bizonyos, a
mögöttes eszköz(ök)et érintő rendkívüli események bekövetkezésétől vagy
kiegészítések megtételétől.
Az alapulfekvő eszköz típusa: részvény
Az alapulfekvő eszközökkel kapcsolatos tájékoztatás a Société Générale
részére közölt kérés alapján vagy az alábbi honlap(ok)on vagy
képernyőoldal(ak)on érhető el (amennyiben vannak ilyenek):

Társaság

Bloomberg

Tőzsde

Honlap

Vienna Stock
Exchange

www.erstegroup.com

Ticker

Erste
Group

EBS AV
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Bank
AG

D Rész – Kockázatok
D2

A kibocsátóval és
a
garanciavállalóval
kapcsolatos főbb
kockázatokra
vonatkozó
tájékoztatás

A Kötvényekbe történő befektetés kockázatokkal jár, amelyeket az adott
befektetői döntés meghozatala előtt ajánlatos felmérni. A Csoport különösen az
alábbi, a Csoport alapvető üzleti tevékenységével járó kockázatoknak van
kitéve:
•
•
•
•
•
•
•
•

hitelkockázat;
piaci kockázat;
működési kockázat;
strukturális kamatláb és átváltási kockázat;
azonnali fizetőképességi kockázat;
meg nem felelési kockázat. peres eljárások kockázata; és
egyéb kockázat.

Makroökonómiai, piaci és a szabályozói környezethez kapcsolódó
kockázatok:
A világgazdaságot és a pénzügyi piacokat továbbra is jelentős
bizonytalansági tényezők övezik, amelyek lényegesen hátrányos
befolyással lehetnek a Csoport üzleti tevékenységére, pénzügyi helyzetére
és működésének eredményességére.
A Csoport eredményeit a regionális piaci kockázatok hátrányosan
befolyásolhatják.
A banki és nem banki szereplők közötti megnövekedett versenyhelyzet
valószínűleg hátrányosan befolyásolja a Csoport tevékenységeit és e
tevékenységek eredményességét mind a hazai francia piacon, mind pedig
a nemzetközi piacokon.
Azon országok vonatkozásában, amelyekben a Csoport a tevékenységét
végzi, a Csoport kiterjedt felügyelet alá tartozik, valamint a Csoport
tevékenységének tekintetében részletes jogszabályok alkalmazandóak.
Ezen szabályozói keretrendszerben bekövetkezett módosulások jelentős
mértékben befolyásolhatják a Csoport tevékenységeit, helyzetét,
költségeit, valamint azt a pénzügyi és gazdasági környezetet, amelyben a
Csoport a tevékenységét végzi.
Piaci válság idején a Csoport a bizományosi és egyéb jutalék és díj alapú
üzleti tevékenységei alacsonyabb jövedelemtermelő képességgel bírnak.
A Brexit valamint a Brexitnek a pénzügyi piacokra és a gazdadsági
környezetre gyakorolt hatása hátrányosan befolyásolhatja a Csoport
tevékenységeit és a működésének eredményességét.
A Csoport stratégiai tervének implementációjával kapcsolatos kockázatok.

•

Hitelezési és szerződéses felekkel kapcsolatos Kockázatok:
A Csoport ki van téve a szerződéses felekkel kapcsolatos kockázatnak és
a koncentrációs kockázatnak, amely kockázatok hátrányosan
befolyásolhatják a Csoport üzleti tevékenységét, működési eredményeit és
pénzügyi helyzetét.
Egyéb pénzügyi intézmények és piaci szereplők pénzügyi helyzete és
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tevékenysége hátrányosan befolyásolhatja a Csoportot.
A hitelkitettségekkel kapcsolatos késedelmes vagy nem megfelelő mértékű
céltartalékképzés hátrányosan befolyásolhatja a Csoport tevékenységét és
pénzügyi helyzetét.
•

Piaci és strukturális kockázatok
A pénzügyi piacok volatilitása a Csoport számára a kereskedési és
befektetési tevékenységét érintően jelentős veszteségeket idézhet elő.
A kamatlábak változása hátrányosan befolyásolhatja a lakossági banki
tevékenységeit.
A
devizaárfolyamok
eredményességét.

hátrányosan

befolyásolhatják

a

Csoport

A pénzügyi piacok elhúzódó válsága vagy a pénzügyi piacokon elérhető
likviditás csökkenése megnehezítheti az eszközök értékesítését vagy a
kereskedési pozíciók mozgatását és a Csoport egyes tevékenységei
tekintetében jelentős veszteségeket idézhet elő.
Előfordulhat, hogy a Csoport fedezeti stratégiája nem lesz képes
megakadályozni mindenfajta veszteség felmerülésének a kockázatát.
•

Működési Kockázatok:
A Csoport ki van téve a jogi kockázatoknak, amely kockázatok a Csoport
pénzügyi helyzetét vagy a tevékenységének az eredményességét
hátrányosan érinthetik.
A Csoporttal üzleti kapcsolatban lévő intézményeket érintő működési
hibák, felmondhatósági korlátozások vagy kapacitás-korlátozások vagy a
Csoport számítástechnikai rendszereinek hibája vagy feltörése
veszteségeket eredményezhet és a Csoport hírnevét károsíthatja.
Az előre nem látható vagy katasztrófaesemények következében – ideértve
a terrosta támadásokat és vagy a természeti katasztrófákat is – a Csoport
veszteségeket szenvedhet el.
Előfordulhat, hogy a Csoport modelleken alapuló kockázat kezelési
rendszere nem lesz hatékony és a Csoportot nem azonosított vagy nem
várt kockázatoknak teszi ki, amely jelentős veszteségeket idézhet elő.
Amennyiben a Csoport nem lenne képes a képzett alkalmazottait
megtartani vagy új alkalmazottakat toborozni, valamint a munkavállalókkal
és a kompenzációjukkal kapcsolatos szabályozási keretrendszer jelentős
megváltozása jelentősen hátrányosan befolyásolhatja a Csoport
teljesítményét.

•

Fizetőképességi és Finanszírozási Kockázatok
A kormányok, központi bankok és felügyeleti hatóságok által megtett
rendkívüli intézkedések jelentősen hátrányos hatással lehetnek a Csoport
üzleti tevékenységére, és pénzügyi helyzetére. A Csoport üzleti
tevékenységét és pénzügyi helyzetét a Csoport finanszírozáshoz való
jutásának a képessége és a likviditás esetleges beszűkülése jelentősen
hátrányosan befolyásolhatja.

•

Biztosítási tevékenységekkel kapcsolatos Kockázatok
A piaci helyzet romlása és különösen a kamatlábak jelentős emelkedése
vagy csökkenése jelentősen hátrányosan befolyásolhatja a Csoport

- 43 D7CF70B30D964770012003

APPLICABLE FINAL TERMS
FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

Biztosítási Üzletágának életbiztosítási tevékenységét.

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó a Csoportba tartozik, a fenti kockázati
tényezők a Kibocsátó tekintetében is alkalmazandóak.

D.6

Az
értékpapírokkal
kapcsolatos főbb
kockázatokra
vonatkozó
főbb
tájékoztatás
valamint az azzal
kapcsolatos
figyelemfelhívás
hogy a befektetők
a
befektetésük
értékét
részben
vagy
teljes
mértékben
elveszíthetik

A Kötvények alapján lehetőség van a Kötvényeknek egy meghatározott
eseményhez kötött automatikus lejárat előtti visszaváltására. Ennek
megfelelően ez korlátozhatja a Kötvénytulajdonosokat abban, hogy az általuk
tervezett teljes időszak tekintetében részesedjenek a mögöttes eszköz(ök)
teljesítményéből.
A Kötvényfeltételek tartalmazhatnak olyan rendelkezéseket, amelyek alapján
bizonyos piaci zavarok fennállása esetén a Kötvények elszámolása késhet
vagy a Kötvényfeltételekkel kapcsolatos bizonyos módosításokra kerülhet sor.
A fentiek mellett a mögöttes eszköz(ök)et érintő események bekövetkezése
esetén a Kötvényfeltételek lehetővé teszik a Kibocsátó számára, hogy – a
Kötvénytulajdonosok előzetes hozzájárulása nélkül – a mögöttes eszköz(ök)et
új mögöttes eszköz(ökk)el helyettesítse, a mögöttes eszköz(ökk)el kapcsolatos
kitettségét megszűntesse, és a Kötvények lejárati napjáig a megszerzett
hozamok tekintetében egy referencia kamatlábat alkalmazzon, a Kötvények
lejárati napját elhalassza, a Kötvényeket lejáratuk előtt a Kötvények piaci
értékén visszavásárolja vagy a fedezeti ügyletekkel kapcsolatos
megnövekedett költségeket bármely esedékes összegből levonja.
A Kötvények tekintetében a tőkeösszeggel és/vagy Kamattal kapcsolatos
lejáratkori vagy egyéb időpontban történő kifizetések kiszámítására valamely
mögöttes eszköz figyelembe vétele mellett kerül sor és a Kötvények hozama a
mögöttes eszköz értékében – amely változhat – bekövetkezett változásokon
alapul. Felhívjuk az esetleges befektetők figyelmét hogy ezen Kötvények
volatilisek és előfordulhat hogy a befektetők nem kapnak Kamatot és a
befektetett tőkeösszeg egészét vagy jelentős részét elveszíthetik.
Olyan Kötvények esetében, amelyek visszaváltásakor valamely leszállítandó
eszköz leszállítására kerül sor, az eszköz leszállítására az alkalmazandó
jogszabályok, szabályzatok és kereskedelmi gyakorlatok irányadóak, és a
Kibocsátót nem terheli semmilyen felelősség annak tekintetében, ha ezen
jogszabályok, szabályzatok vagy kereskedelmi gyakorlatok miatt nem képes az
eszközt leszállítani vagy annak leszállítását eszközölni az érintett
Kötvénytulajdonos részére. Amennyiben a Kötvények visszaváltására az
eszköz fizikai leszállításával is sor kerülhet, valamennyi Kötvénytulajdonos a
fentieket tudomásul veszi és elfogadja, és maga végzi az eszköz
elfogadásához szükséges jogképességet érintő és egyéb feltételek vizsgálatát,
amellyel kapcsolatban nem támaszkodik sem a Kibocsátó, sem a Fizető
Ügynök, sem a Société Générale mint a Kötvényekkel kapcsolatos
Garanciavállaló vagy Számítási Ügynök vagy a Société Générale kapcsolt
vállalkozásainak ehhez fűződő állításaira.
A Garancia kizárólag a Garanciavállaló részére alapít általános és nem
biztosított szerződéses kötelezettséget. A Kötvényekkel kapcsolatos kifizetések
a Garanciavállaló hitelképességétől is függenek.
A Garanciával érintett Kötvények leendő befektetői tudomásul veszik, hogy a
Kibocsátó nemfizetése esetén a Kötvénytulajdonosok jogosultságai a Garancia
alapján igényelt összegre, a Garancia vonatkozó rendelkezéseire
korlátozódnak és nem kezdeményezhetnek bírósági vagy egyéb eljárást és
nem támaszthatnak semmilyen igényt a Kibocsátóval szemben.
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A Garancia kizárólag fizetési garancia, és nem tekinthető az érintett Kibocsátó
teljesítésére, vagy a Kibocsátó bármely egyéb, a Garanciával biztosított
Kötvény szerinti kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó garanciának.
A Société Générale a Program alatti kibocsátóként, a Kibocsátó által
kibocsátott Kötvények Garanciavállalójaként továbbá a Kibocsátó részére
fedezeti eszközök szolgáltatójaként jár el. Ennek következtében a befektetők
nemcsak a Garanciavállaló hitelkockázatának vannak kitéve, hanem azon
működési kockázatoknak is, amelyek a Garanciavállaló függetlenségének
azzal kapcsolatos hiányából erednek, hogy a Société Générale
Garanciavállalói és fedezeti eszközök szolgáltatásával kapcsolatos
kötelezettségeket vállalt fel.
Az összeférhetetlenség hiányából eredő esetleges érdekellentéteket és
működési kockázatokat részben mérsékelheti az a tény, hogy a
Garanciavállalón belül külön részlegek felelősek a Garancia nyújtásáért és a
fedezeti eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokért, és valamennyi részleg
külön szervezeti egységként ún. kínai fallal (információs akadályokkal)
elválasztottan, külön csapatok irányítása alatt működik.
A Kibocsátó és a Garanciavállaló, valamint ezek leányvállalatai és kapcsolt
vállalkozásai egyéb üzleti tevékenységük folytatása során információt
szerezhetnek vagy birtokolhatnak az alapulfekvő eszközökről. Ezek a
tevékenységek vagy információk hátrányos következményekkel járhatnak a
Kötvénytulajdonosok számára.
A Kibocsátó, a Garanciavállaló, valamint ezek bármely leányvállalata és/vagy
kapcsolt vállalkozása a Kötvények vonatkozásában ettől eltérő minőségben is
eljárhat, úgy, mint árjegyző, számítási ügynök vagy ügynök. Ezért esetlegesen
érdekellentétek merülhetnek fel. A Kötvények forgalomba hozatalával
kapcsolatban a Kibocsátó és a Garanciavállaló, valamint ezek leányvállalatai
és/vagy kapcsolt vállalkozásai a referencia eszközzel vagy eszközökkel, vagy
az ezekkel kapcsolatos származtatott ügyletek vonatkozásában egy vagy több
fedezeti megállapodást köthetnek, amelyek befolyásolhatják a Kötvények piaci
árát, likviditását vagy értékét.
A „referencia értékek” szabályozása és reformja hátrányosan befolyásolhatja
azon Kötvények értékét, amelyek ilyen „referencia értékekhez” kötöttek vagy
ezekre hivatkoznak.
A Kötvények futamideje alatt előfordulhat, hogy a Kötvények piaci értéke nem
éri el a befektetett tőkeösszeget. A fentiek mellett a Kibocsátó és/vagy a
Garanciavállaló fizetésképtelensége a befektetett tőke teljes elvesztését is
eredményezheti.
Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy befektetésüket részben vagy
egészben elveszíthetik.

E Rész – Forgalomba Hozatal
E2b

A
forgalomba A Kötvények kibocsátásából származó nettó jövedelem a Société
hozatal okai és a Générale Csoport általános finanszírozási céljaival kapcsolatosan kerül
bevételek
felhasználásra ideértve a profitszerzési célt is.
felhasználása

E3

A
forgalomba
hozatal
feltételeinek

Nyilvános Forgalomba Hozatal Országa(i): Magyarország
Forgalomba Hozatali Időszak: 2019. október 7-től 2019. október 31ig tartó időszak.
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meghatározása

Forgalomba Hozatali Ár: A Kötvények forgalomba hozatalára a
Kibocsátási Áron kerül sor. Az árhoz a költségdíjak hozzáadódnak.
A Forgalomba Hozatal feltételei: A Kötvények forgalomba hozatala
függ a kibocsátásuktól, továbbá bármely, a pénzügyi közvetítők által
alkalmazott azon általános üzleti feltételektől, amelyekről az adott
pénzügyi közvetítő a befektetőket tájékoztatta.
A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a Forgalomba Hozatalai
Időszakot a lejárata előtt bármilyen okból kifolyólag lezárja feltéve,
hogy a Forgalomba Hozatali Időszak nem lehet rövidebb három
Munkanapnál.
A Kibocsátó a Kibocsátási Napig vagy bármely azt megelőző
időpontban, bármely okból jogosult a forgalomba hozatalt
visszavonni és a Kötvénykibocsátást törölni. A félreértések elkerülése
végett amennyiben egy lehetséges befektető már leadta a Kötvények
igénylésével kapcsolatos kérelmét és a Kibocsátó ezt követően él a
fenti jogaival, egyetlen lehetséges befektető sem lesz jogosult a
Kötvények lejegyzésére vagy egyéb módon történő megszerzésére.
A fenti esetekben a lejárat előtti lezárásról vagy adott esetben a
visszavonásról szóló értesítés közzétételre kerül a Kibocsátó
honlapján (http://prospectus.socgen.com).
Kibocsátási Ár:

E4

A kibocsátással /
forgalomba
hozatallal
kapcsolatos
jelentős
érdekeltségek
leírása, idéertve
az
esetleges
érdekellentéteket
is

Az Összesített Névérték 100%-a.

A Forgalmazó részére fizetendő díjak, amennyiben van ilyen, tekintetében a
Kibocsátónak nincs tudomása a Kötvények kibocsátásával érintett olyan
személyről aki a forgalomba hozatal vonatkozásában jelentős érdekeltséggel
rendelkezne.
A Forgalmazó és leányvállalatai a szokásos üzletmenet során befektetési banki
és/vagy kereskedelmi banki ügyleteket kötnek és a jövőben is köthetnek, illetve
esetlegesen egyéb más szolgáltatást is nyújthatnak a Kibocsátó és annak
leányvállalatai részére.
A Société Générale ellátja a Kötvények Kibocsátója számára fedezeti
eszközöket biztosító entitás szerepét valamint a Kötvények Számítási
Ügynökének szerepét.
Nem zárható ki egyrészről a Société Générale különböző szerepei közötti,
másrészről a Société Générale ilyen jellegű szerepei, valamint a
Kötvénytulajdonosok
szerepei
közötti
esetleges
összeférhetetlenség
lehetősége.
Tekintettel a Société Générale banki tevékenységeire, a fentiek mellett a
Société Générale fentiekben részletezett feladataival (ideértve a Kötvények
mögöttes eszközeit alkotó pénzügyi eszközök kibocsátóival fenntartott üzleti
kapcsolatot vagy ezen kibocsátókkal kapcsolatos nem nyilvános információk
birtoklását is) kapcsolatos érdekei és a Kötvénytulajdonosok érdekei között
összeférhetetlenség állhat fent. Végezetül a Société Générale-nak a Mögöttes
Eszköz(ök)kel, a saját számlás vagy az ügyfelei részére kötött ügyleteivel vagy
a fedezeti ügyletek megkötésével kapcsolatos tevékenységei ugyancsak
befolyásolhatják ezen eszközök árát és likviditását, és ennek megfelelően a
Kötvénytulajdonosok érdekei vonatkozásában összeegyeztethetetlenséget
eredményezhetnek.

E7

A
vagy

Kibocsátó A befektetőt terhelő költségek mértéke megegyezik a Kötvényenkénti
a Kibocsátási Ár 1,50%-ával, melyet a befektető fizet meg az ERSTE
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forgalmazó által részére.
a
befektetőre
terhelt várható
költségek
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